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 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 16    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 12 april 2022 
    wurdt wizige fêststeld.  
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BESPREKPUNTEN 

 
Groen Fryslân  B1 Brieven over Uitvoeringsprogramma Stikstof 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Na de publicatie van het Friese Uitvoeringsprogramma Stikstof en het naar 
buiten komen van de Kamerbrief van Minister van der Wal over Stikstof, is 
duidelijk geworden dat deze stukken veel vragen en onzekerheid geven, 
vooral in het zuidoosten van onze provincie. Er zijn meerdere brieven en 
statenvragen ontvangen, afgelopen weken is actief de verbinding gezocht 
met de omgeving. Met dit stuk brengen we GS op de hoogte van de 
ingekomen brieven en stellen we de reacties daarop vast, evenals een brief 
aan PS om de brief van de Minister en het uitvoeringsprogramma nader te 
duiden. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van de brief van minister Van der Wal aan de 
Tweede Kamer van 1 april 2022 met Hoofdlijnen van de 
gecombineerde aanpak van natuur, water en klimaat in het landelijk 
gebied, en van het bredere stikstofbeleid;  

2.  de bijgaande reactiebrief aan de boeren in Zuidoost Fryslân te 
wijzigen:   

3.  de PS brief te wijzigen;   
4.  kennis te nemen van de brief van B&W van Ooststellingwerf en de 

brieven aan de drie colleges van B & W en gemeenteraden van 
Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland te wijzigen;   

5. kennis te nemen van de brandbrief van het landbouwcollectief en de 
beantwoording daarvan te wijzigen;  

6.  kennis te nemen van de statenvragen van CDA, Grien Links en VVD 
inzake stikstof en de beantwoording daarvan te wijzigen; 

7. het college te mandateren alle brieven buiten de vergadering vast te 
stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Groen Fryslân  B2 Regionaal Waterprogramma 2022-2027 en Reactienota 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het ontwerp-RWP heeft ter inzage gelegen. De zienswijzen, ambtshalve en 
bestuurlijke reacties zijn beantwoord in de reactienota, die samen met 
Wetterskip Fryslân is opgesteld. Ze hebben tot redactionele aanpassingen 
geleid. Het RWP is nu gereed voor behandeling door GS. Definitieve 
vaststelling door GS op 5 juli, nadat PS er op 22 juni kennis van heeft 
kunnen nemen.  

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van het voorstel voor het Regionaal 
Waterprogramma 2022-2027 en in te stemmen met voorlegging 
daarvan aan Provinciale Staten; 

2. Het PS-stuk gewijzigd vast te stellen; 
3.   de hoofdstukken 1, 2 en 3 van de Reactienota vast te stellen; 
4.  in te stemmen met de in de hoofdstukken 1, 2 en 3 van de in de 

Reactienota voorgestelde aanpassingen in het Regionaal 
Waterprogramma; 

5.  in te stemmen met de adviezen van de PCLG en de wijze waarop 
deze zijn overgenomen; 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Bestuurszaken  B3 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 D66/ dhr. D. van der Weijde, 

GrienLinks/ dhr. J. Knol en de PvdD/ dhr. M. Brouwer over het project 
‘Boeren in het bos’ op de Boschhoeve te Nijeberkoop d.d. 3 maart 
2022; 

c. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA/ mevr. E. Hamstra 
over goedkoper OV d.d. 25 maart 2022. 

   
  D.S. beslute: 

1. de brief bij punt b vast te stellen; 
2. de brief bij punt c te wijzigen en gedeputeerde Fokkens te 

mandateren die brief vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Bestuurszaken  B4 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt om de onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘afhandelen motie 2235, Inzet Merk Fryslân voor marketing 

LF2028 Arcadia’ (01980126) van de opgave Leefbaar Fryslân; 
c. Brief ‘Gebiedsontwikkeling Hegewarren’ (01985619) van de opgave 

Bestemming Fryslân; 
d. Brief ‘Ofhannelingsútstel moasje 1503 oangeande subsydzje Jonge 

Bouboeren’ (01982255) fan de opjefte Ûndernimmend en Enerzjyk 
Fryslân; 

e. Brief ‘Útnoeging wurkbesite oan it Súdeasten fan Fryslân’ (01983396); 
f. Brief ‘Afhandeling Motie 2777 over ondersteuning Beeldende Kunst’ 

(01985406) van de opgave Kultuer en Gastfrijheid. 
   
  D.S. beslute: 

1. de brieven aan PS bij punt b en c gewijzigde vast te stellen; 
2. de brieven aan PS bij punt d, e en f vast te stellen.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Ondernemend en 
energiek Fryslân 

 B5 Zienswijze begroting 2023/ gewijzigde begroting 2022 SNN 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het DB SNN heeft PS op 29 maart 2022 schriftelijk gevraagd of zij een 
zienswijze willen geven op de begroting 2023/gewijzigde begroting 2022 
van het SNN. In het bijgaande PS-stik wordt voorgesteld geen zienswijze uit 
te brengen.   

   
  D.S. beslute: 

1. bijgaand PS-stik vast te stellen waarin wordt voorgesteld geen 
zienswijze uit te brengen op de begroting 2022/gewijzigde begroting 
2021 van het SNN; 

2.  in te stemmen met de brief aan het DB SNN waarin het PS-besluit 
wordt meegedeeld. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 13 t/m 19 april 2022 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten  
(Fokkens) 
  geen 
 
 
 
Landbouw 
 

 H3 Wijziging openstellingsbesluit POP3+ productieve fysieke 
investeringen 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In het openstellingsbesluit POP3+ fysieke investeringen voor waterkwaliteit 
en transitie op het Friese landbouwbedrijf 2022 door GS vastgesteld op  
29 maart 2022 is abusievelijk een onduidelijke verwijzing opgenomen in de 
investeringslijst. Om deze verwijzing te verduidelijk dienen GS het besluit tot 
wijziging van voornoemd openstellingsbesluit vast te stellen. 

   
  D.S. beslute: 

bijgevoegd besluit tot wijziging van het voor Openstellingsbesluit POP3+ 
Fysieke investeringen voor waterkwaliteit en transitie op het Friese 
landbouwbedrijf 2022 vast te stellen. 

   
 
  


