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 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
  
 
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 38    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 13 september 2022 
   wurdt wizige 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 42 
RvO vast. Het betreft: 
b. Beantwurding skriftlike fragen fan D66/ dhr. Van der Weijde, 

GrienLinks/ mefrou Kuipers, PvdA/ mefrou Hamstra, ChristenUnie/  
dhr. Van der Pol en de SP/ mefrou Goede oer de opfang fan 
flechtelingen d.d. 31 augustus 2022; 

c. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdD/ dhr. M. Brouwer, SP/  
mevr. H. Goede en GrienLinks/ dhr. J. Knol over aanrijdingen van otters 
d.d. 2 september 2022; 

d.  Schrifelijke vragen van de PvdD/ dhr. M. Brouwer over wadlopen  
d.d. 12 juli 2022; 

e. Beantwoording schriftelijke vragen van de PVV/ dhr. M. Aardema over 
de financiele situatie Thialf d.d. 7 september 2022. 

   
  D.S. beslute: 

1. de brieven bij punt b en d vast te stellen; 
2. de brief bij punt c aan te houden; 
3. de brief bij punt e te wijzigen en gedeputeerd Hoogland te mandateren 

die brief 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 om de onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Untwikkelings Fryske Akademy en beslútfoarming 

Gearwurkingstrajekt Fryske taal en kultuer’ (02021713) fan de opjefte 
Taal en Kennis; 

c. Brief ‘Informeren over Programma Landschap’ (02026756) van de 
opgave Groen Fryslân; 

d. Brief ‘Besluit ALV OVEF over ontbinding Gazprom energiecontract’ 
(02029060) van de opgave Klimaat en Energie; 

e. Brief ‘Memorie van toelichting gebiedsontwikkeling Hegewarren’ 
(02029080) van het programma Veenweide (Deze brief is vrijdag  
16 september jl. verzonden). 

   
  D.S. beslute: 

1. de brief aan PS bij punt b gewijzigd vast te stellen; 
2. de brieven aan PS bij punt c, de en e vast te stellen.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Taal en kennis  B3 Nij reglemint provinsjale prizen en beneaming 2022 
(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Nei fêststelling fan de “Feroardering Provinsjale prizen en beneaming 2022” 
troch Provinsjale Steaten op 25 maaie jl. wurdt yn dit stik it “Reglemint 
Provinsjale prizen en beneaming 2022” foarlein ta fêststelling oan Deputearre 
Steaten.  

   
  D.S. beslute: 

1.  it “Reglemint Provinsjale prizen en beneaming 2022” fêst te stellen;  
2.  it taheakke PS-brief te wizigje en deputearre frou Poepjes te 

mandatearjen it brief fêst te stellen; 
3.  de feroardering ynklusyf taljochting en it reglemint te publisearjen yn it 

Provinsjaal Blêd; 
4.  de nedige middels foar 12 jier út de besteande budgetten foar kultuer te 

heljen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Biodiversiteit, 
landschap en 
water 

 B4 Beslissing op het bezwaar tegen de goedkeuring van 
Faunabeheerplan Fryslan Jacht 2022 2026 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Utopie advocaten heeft namens Stichting Fauna4Life een bezwaarschrift 
tegen de goedkeuring van het Faunabeheerplan Fryslân Jacht 2022-2026 
ingediend. De bezwaarschriftencommissie adviseert aan GS om het 
goedkeuringsbesluit te herroepen. Aan GS worden voorgesteld om dit advies 
te volgen. Gevolg daarvan is dat, totdat een eventueel nieuw aangevuld 
faunabeheerplan door de Faunabeheereenheid is vastgesteld en door GS is 
goedgekeurd, geen jacht op de wildsoorten (haas, fazant, wilde eend, 
houtduif en konijn) kan plaatsvinden in Fryslân.  

   
  D.S. beslute: 

1.  het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen; 
2.  het bezwaar van Stichting Fauna4Life gegrond te verklaren; 
3.  het goedkeuringsbesluit van 21 december 2021 met kenmerk 01946124 

te herroepen; 
4.  het verzoek van de Faunabeheereenheid om goedkeuring van het 

Faunabeheerplan Jacht Fryslân 2022-2026 alsnog af te wijzen; 
5.  de proceskosten (€ 1.064,-) te vergoeden aan Stichting Fauna4Life; 
6.  de informerende brief aan Provinciale Staten gewijzigd vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Bestuurszaken 
 

 B5 Beantwoording Statenvragen Grien Links n.a.v. artikel in het 
Friesch Dagblad d.d. 30 augustus 2022 aangaande staalslakken 
Centrale As 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Bij de beantwoording van de Statenvragen van Grien Links over artikel in het 
Friesch Dagblad d.d. 30 augustus 2022 aangaande staalslakken Centrale As 
d.d. 30 augustus 2022 is sprake van het delen van een tweetal bijlagen. Deze 
bijlagen zijn als zodanig nog niet eerder in GS aan de orde geweest. Het 
protocol/Reglement van Orde schrijft voor dat in zo’n geval de bijlagen via 
een GS stuk alsnog worden ingebracht. 
Beide bijlagen zijn overigens in het kader van de Wet open overheid, reeds 
openbaar gemaakt naar aanleiding van vragen gesteld tijdens een informatie 
avond over de LD staalslakken in de Falom. 

   
  D.S. beslute: 

1. de beantwoordingd schriftelijke vragen van GrienLins over staalslakken 
De Central As vast te stellen; 

2. kennis te nemen van de rapporten van Lievense die als 
geanonimiseerde bijlagen zullen worden gevoegd bij de brief 
beantwoording schriftelijke vragen van GrienLinks.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Leefberens  B6 Ondertekenen Sustainable Development Goals 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 27 maart 2018 heeft uw college besloten om de SDG’s te omarmen en te 
kiezen voor een scenario waarin actief rekening wordt gehouden met de 
SDG’s. SDG Nederland vraagt nu aandacht voor de mondiale jaarlijkse SDG 
Action Day. In concreto vraagt men de provincie Fryslân om met alle andere 
provincies een handtekening te zetten onder de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen.  

   
  DS en de KfdK beslute, elts foar eigen foech: 

1. tot het door de provincie aangaan van de bijgevoegde Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen met SDG Nederland; 

2. gedeputeerde Hoogland te machtigen de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen voornoemd namens de provincie te 
ondertekenen.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Omgevingszaken  B7 Beslissing op bezwaar weigering positieve weigering 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 20 december 2021 is de aanvraag voor een positieve weigering voor de 
maatschap, gelegen aan de Huttenhiemweg 1 te Ameland (hierna: 
maatschap) geweigerd. Tegen deze beslissing is bezwaar gemaakt en 
daarom is dit bezwaarschrift ter advies voorgelegd aan de commissie. De 
commissie heeft ons geadviseerd om het bezwaarschrift gegrond te 
verklaren, omdat zij menen dat sprake is van één project, wat betekent dat 
sprake is van intern salderen. Wij menen dat wij terecht de aanvraag hebben 
geweigerd, omdat geen sprake is van één project en hebben daarom 
besloten om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. 
Dit GS-stuk is in de GS-vergadering van 13 september jl. aangehouden en 
wordt nu opnieuw (ongewijzigd) ter besluitvorming aangeboden. 

   
  D.S. beslute: 

het bezwaar van maatschap tegen de beslissing van 20 december 2021 
(verzonden 22 december 2022) af te wijzen en het bestreden besluit, onder 
verbetering van de motivering, in stand te laten. Hierdoor zal geen positieve 
weigering worden verleend aan de maatschap.  
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 14 t/m 20 september 2022 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten  
(Fokkens) 
  geen 
 
 
 
Groen Fryslân 
 

 H3 Deelname project Horizon project MBRACER en reserveren van 
de daarvoor benodigde cofinanciering 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het kennisinstituut Deltares heeft provincie Fryslân gevraagd deel te nemen 
aan een EU project NBRACER binnen het Horizon programma. Het project 
richt zich op klimaat adaptatie met werkzaamheden aanvullend op het 
proces BOVI/Blauwe Drager. Fryslân wordt als regio opgenomen met een 
budget van €1,0 mln.  

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met provinciale deelname aan het project Horizon 
project NBRACER; 

2. in te stemmen met reservering van provinciale cofinanciering  
van € 200.000,- mits de aanvraag gehonoreerd wordt door de 
Europese Commissie; 

3. in te stemmen met de vergoeding van het schrijfbureau ter hoogte van 
€2.400,- mits de aanvraag gehonoreerd wordt door de Europese 
Commisie. 
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Economie 
 

 H4 Projectbegrotingssubsidie RIF-projectaanvraag Consortium 
Biologische Landbouw 2022-2026 

(Fokkinga, Douwstra)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Stichting Aeres Groep vraagt een projectbegrotingssubsidie van € 100.000,- 
voor het project Consortium Biologische Landbouw voor het Regionaal 
Investeringsfonds MBO (RIF) van het Ministerie van OCW. Deze RIF-
aanvraag bundelt alle bestaande kennis en ervaring van de diverse 
(biologische) landbouwopleidingen en verbindt dit in biospots en met een 
biobeurs met vele relevante partijen in de sector. GS worden voorgesteld de 
gevraagde subsidie te verstrekken.  

   
  D.S. beslute: 

1. een eenmalige projectbegrotingssubsidie van € 100.000,- aan 
Stichting Aeres Groep te verstrekken voor het project Consortium 
Biologische Landbouw;  

2. bij de onder het eerste besluitpunt genoemde begrotingssubsidie 
toepassing te geven aan artikel 5.3 onder b van de Asv 2013 door aan 
te sluiten bij de aan de subsidieaanvrager vanuit de Regeling 
regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022 op te leggen 
informatieverplichtingen; 

3. bij de onder het eerste besluitpunt genoemde begrotingssubsidie 
tevens toepassing te geven aan artikel 1.10, vijfde lid van de Asv 2013 
om in afwijking van artikel 1.10, eerste lid onder d van de Asv 2013, 
niet-verrekenbare omzetbelasting subsidiabele te stellen; 

4. bijgaande subsidieverleningsbeschikking met nummer 02022968 aan 
Stichting Aeres Groep vast te stellen met daarin de opschortende 
voorwaarden dat het Rijk de ingediende subsidieaanvraag honoreert 
en PS opname van onderhavig project op de subsidiestaat bij  
de 2e berap vaststelt. 

   
 
Bestuurszaken  H5 Opschonen subsidieregelingenbestand 
(Fokkens)   
  Ingetrokken. 
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Groen Fryslân  H6 Wijziging begrenzing ganzenfoerageergebieden 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

PS hebben op 27 mei 2020 besloten de Verordening tot wijziging van de 
Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017 i.v.m. begrenzing 
ganzenfoerageergebieden 2020 vast te stellen. Onderdeel van deze 
wijziging is dat GS de bevoegdheid hebben gekregen kleine aanpassingen 
door te voeren in de foerageergebieden. Het gaat hierbij om kleine 
wijzigingen, zoals bijvoorbeeld het aanpassen i.v.m. “witte vlekken” of 
“rafelranden”’. Met bijgevoegd voorstel wordt dit voor komend seizoen 2022-
2023 ingevuld. 

   
  D.S. beslute: 

de ‘Verordening tot wijziging van de Verordening Wet natuurbescherming 
Fryslân 2017 winterperiode 2022-2023’ vast te stellen. 

   
 
Bestemming 
Fryslân 
 

 H7 Openstelling van de Subsidieregeling Agrarische 
Bedrijfsverplaatsing ten behoeve van het gebiedsproces de 
Hegewarren 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Gedeputeerde Staten hebben bij de vaststelling van het 
aankoopstrategieplan (ASP) Hegewarren op 25 november 2020 ingestemd 
met de inzet van Subsidieregeling agrarische bedrijven (SAB) voor  
de 7 aanwezige melkveehouderijbedrijven. De kaders omtrent het 
aankoopproces inzake de Hegewarren zijn in mei 2021 door Gedeputeerde 
Staten vastgesteld. De openstelling van SAB wordt in onderhavig GS stuk 
voorgelegd ter besluitvorming aan het college, zodat verplaatsers de 
mogelijkheid wordt geboden om subsidie aan te vragen ten aanzien van de 
kosten en investeringen die gemoeid zijn met de verplaatsing. 

   
  D.S. beslute: 

1. het Openstellingsbesluit Subsidieregeling Agrarische 
Bedrijfsverplaatsing  vast te stellen; 

2. het subsidieplafond voor het bedoelde openstellingsbesluit vast te 
stellen op € 500.000,00 en;  

3. de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.  
   

 
  


