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Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 mei 2022 
 
 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 19    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 26 april 2022 
   wurdt ûnferoare fêststeld. 
 
 

 

 

BESPREKPUNTEN 
 
 
Bestuurszaken  B1 Beantwoording schriftelijke vragen 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

GS stellen de antwoorden op de schriftelijke vragen op grond van artikel 41 
RvO vast. Het betreft: 
b. Beantwoording schriftelijke vragen van het DCA/ dhr. A. Meijerman 

over coronasteun OV 2022 d.d. 15 april 2022; 
c. Beantwurding skriftlike fragen fan it CDA/ mefrou M. Prins oer 

Groeifonds fan 21 april 2022; 
d. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA/ de heren E. de Groot 

en J. Stalenburg over gaswinning Noordzee d.d. 21 april 2022. 
   
  D.S. beslute: 

de brieven vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Bestuurszaken  B2 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt de onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b.  Brief ‘Concreet plan Ondersteuning Beeldende Kunst als vervolg op de 

afhan-deling van motie nr. 2777’ (01989799) van de opgave Kultuer en 
Gastfrijheid; 

c. Brief ‘IPO Kaderbrief 2023 en Voorjaarsnota 2022’ (01992529) van de 
afdeling Financiën. 

   
  D.S. beslute: 

de brieven aan PS vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Mobiliteit 
 

 B3 Zienswijze Ontwerpbegroting 2023 Mobiliteitsbureau Noordoost 
Fryslân 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Conform de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie 
Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân wordt de ontwerpbegroting 2023 
inclusief beleidsmatige en budgettaire kaders via uw college voorgelegd aan 
Provinciale Staten voor hun zienswijze daarop aan het bestuur van het 
Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân. De nog door het bestuur van het 
Mobiliteitsbureau vast te stellen jaarrekening 2021 zal in het najaar aan 
Provinciale Staten beschikbaar worden gesteld. 

   
  D.S. beslute: 

1. de beleidsmatige en budgettaire kaders voor 2023 opgenomen in de 
ontwerpbegroting 2023 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie 
Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân voor kennisgeving aan te nemen; 

2. het PS-stuk ‘Zienswijze ontwerpbegroting Bedrijfsvoeringsorganisatie 
Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân 2023’, waarin aan Provinciale 
Staten wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen, vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Mobiliteit 
 

 B4 Verlenen tijdelijk toestemming aan Arriva voor het inzetten van 
niet elektrisch busvervoer op Vlieland 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 23 maart jl. heeft Arriva bij de provincie een verzoek ingediend om een 
niet elektrische bus in te mogen zetten op Vlieland. Dit verzoek komt voort uit 
het feit dat er door Doeksen twee extra afvaarten worden ingezet op vrijdag 
vanaf 1 april jl. Met de inzet van de niet elektrische bus wordt afgeweken van 
het bepaalde in het contract dat er op de Waddeneilanden alleen elektrisch 
materieel ingezet mag worden. GS worden gevraagd in te stemmen met het 
inzetten van een niet elektrische bus op de twee extra afvaarten op vrijdag in 
de periode vanaf 13 mei 2022 tot en met 15 juli 2022.  

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de inzet van een niet elektrische bus op Vlieland 
ten behoeve van twee extra afvaarten op vrijdag gedurende de periode 
van 13 mei 2022 tot en met 15 juli 2022; 

2. aan de te verlenen toestemming zoals benoemd onder 1 de 
voorwaarde te verbinden de ritten uit te voeren met HVO diesel; 

3. bijgevoegde brief aan Arriva met kenmerk 01984834 vast te stellen; 
4. PS per brief te informeren en gedeputeerde Fokkens te mandateren 

die brief vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Klimaat en 
energie 

 B5 Systeemstudie Fryslân (Energietransitie) 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In opdracht van het samenwerkingsverband Regionale Energiestrategie 
Fryslân is een systeemstudie Fryslân uitgevoerd. Deze studie geeft inzicht in 
de toekomstige vraag en aanbod van energie in Fryslân en de energie-
infrastructuur en ruimte die daarvoor nodig is. Voorgesteld wordt dit rapport 
met een in RES verband opgemaakt Q&A document ter kennisgeving naar 
PS te versturen. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van het rapport ‘Systeemstudie Fryslân’; 
2. kennis te nemen van het Q&A document; 
3. het rapport ‘Systeemstudie Fryslân’ en het Q&A document ter 

kennisgeving naar Provinciale Staten te sturen; 
4. de brief aan Provinciale Staten vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 27 april t/m 10 mei 2022 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten  
(Fokkens) 
  geen 
 
 
 
Groen Fryslân  H3 Vaststellen definitief besluit aanwijzen zwemwaterlocaties 2022 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

GS wijzen jaarlijks de zwemwaterlocaties in oppervlaktewater aan in 
overeenstemming met de Wet Hygiëne Veiligheid Badinrichtingen en 
Zwemwateren (Whvbz), art 10b, lid 2. 
Op 1 maart jl. heeft u ingestemd met de ontwerplijst van aan te wijzen 
zwemlocaties in Fryslân. Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter 
inzage gelegen, te weten tussen 4 maart en 14 april 2022. Op het 
ontwerpbesluit zijn geen reacties binnengekomen. Het besluit dat nu voorligt 
is het definitieve vaststellingsbesluit. 

   
  D.S. beslute:  

1. tot het aanwijzen van de zwemwaterlocaties voor het jaar 2022, 
conform bijlage 1 (lijst zwemwaterlocaties in Fryslan 2022) op grond 
van artikel 10b, tweede lid van Whvbz; 

2. een negatief zwemadvies in te stellen voor de zwemwaterlocaties 
Swanneblom, Nannewiid, De Leien en De Vleyen op grond van artikel 
11, tweede lid Whvbz. 
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Bestuurszaken  H4 Advies Belemmeringenwet Privaatrecht 
(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Ten behoeve van de aanleg en instandhouding van een laagspannings- en 
gasnet voor de aansluiting van zes bedrijfsunits aan de Apolloweg te 
Leeuwarden op deze netten, heeft Liander N.V. de minister van 
Infrastructuur en Waterstaat verzocht de rechthebbende van het perceel 
waarop dit werk is geprojecteerd, een gedoogplicht op te leggen op grond 
van de Belemmeringenwet Privaatrecht. 
Op grond van artikel 2 van deze wet beslist de minister niet eerder op het 
verzoek van Liander N.V. dan nadat uw college hierover advies heeft 
uitgebracht. Dit advies ligt nu ter vaststelling voor. In het advies wordt 
geconcludeerd dat aan alle voorwaarden die gelden voor het opleggen van 
de gedoogplicht is voldaan en dat de gedoogplicht kan worden opgelegd. 

   
  D.S. beslute: 

Het advies aan de minister van IenW in het kader van de Belemmeringenwet 
Privaatrecht vast te stellen conform bijgevoegde brief. 

   
 
Bestuurszaken 
 

 H5 Bûtenlânske tsjinstreis kfdK nei Waadgebiet Noard-Dútslân 
(Wilhelmshaven-Norderney) 

(Brok)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De kommissaris fan de Kening sil as foarsitter fan it Omjouwingsberied 
Waadgebiet mei de oare leden fan it omjouwingsberied in wurkbesite fan trije 
dagen (11 o/m 13 maaie 2022) bringe oan it Waadgebiet fan Noard-Dútslân 
(Wilhelmshaven-Norderney). Mei dit stik wurdt Deputearre Steaten 
ynformearre oer de tsjinstreis. 

   
  D.S. beslute: 

tastimming te jaan foar de bûtenlânske tsjinstreis fan de kommissaris fan de 
Kening nei Noard-Dútslân fan 11 oant en mei 13 maaie 2022, sa as bedoelt 
yn Artikel 14 fan de “verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en 
commisieleden 2015”. 
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Bestuurszaken 
 

 H6 Bûtenlânske tsjinstreis KfdK nei Rome en Fatikaanstêd y.f.m. 
hillichferklearring pater Titus Brandsma 

(Brok)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De kommissaris fan de Kening is útnûge om 15 en 16 maaie 2022 
oanwêzich te wêzen by aktiviteiten yn it ramt fan de hillichferklearring fan 
pater Titus Brandsma yn Rome en Fatikaanstêd. Mei dit stik wurdt 
Deputearre Steaten frege om tastimming foar de tsjinstreis. Op 14 maaie 
jûns sil de kommissaris ôfreizgje. 

   
  D.S. beslute: 

tastimming te jaan foar de bûtenlânske tsjinstreis fan de kommissaris fan de 
Kening nei Rome en Fatikaanstêd fan 14 oant en mei 16 maaie 2022, sa as 
bedoelt yn Artikel 14 fan de “verordening rechtspositie gedeputeerden, 
staten- en commisieleden 2015”. 

   
 
  


