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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
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 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 47   
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 14 novimber 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 42 
RvO vast. Het betreft: 
b. Beantwoording schriftelijke vragen van D66/ mevr. B. Bijlsma over 

Woonplannen Fryslân d.d. 3 november 2022; 
c. Beäntwurding skriftlike fragen fan de FNP/ dhr. S. Knol oer de gefolgen 

fan de útspraak fan de Ried fan Steat foar de fergunningferliening foar 
projekten yn Fryslân fan 2 novimber 2022; 

d. Beäntwurdzjen skriftlike fragen fan it CDA/ mefrou A. Meekma oer 
Faunabehearplan Jacht fan 26 septimber 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 om de onderstaande brief aan PS vast te stellen: 
b.  Brief ‘Rijkssubsidies voor het Noordelijke “Laaghangend Fruit” initiatief 

voor stikstofreductie’ van de opgave Groen Fryslân ( 02049621). 
   
  D.S. beslute: 

de brief aan PS aan te houden.  
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 15 t/m 22 november 2022 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten  
(Fokkens) 
  geen 
 
 
 
Taal en kennis 
 

 H3 Ferheging subsydzjeplafond regeling Fryske taal paragraaf 2.2 
fan de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Fan de subsydzjeregeling Fryske taal ûnderdiel 2.2 oersetten Literatuer, is 
mei de yn totaal yntsjinne oanfragen mear subsydzje oanfrege as it 
fêststelde plafond foar 2022. Yn de regeling 2.6 útjaan Fryske Literatuer is 
budzjet oerbleaun. Budzjet út 2.6 tafoege oan 2.2. mei oanfolling sadat alle 
oanfragen dy’t foldogge oan de betinksten honorearre wurde kinne. 

   
  D.S. beslute: 

1. it wizigingsbeslút ta ferheging fan it subsydzjeplafond foar de 
subsydzjeregeling Kultuer en Mienskip paragraaf 2.2 oersetten Fryske 
Literatuer fêst te stellen; 

2. taheakke begruttingswiziging fêst te stellen. 
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Groen Fryslân 
 

 H4 Vaststellen maximaal toegestaan afschot winterganzen 2022-
2023 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Conform de Fryske Guozzeoanpak en de Verordening Wet 
Natuurbescherming Fryslân 2017 dienen GS jaarlijks het maximum aantal 
ganzen vast te stellen dat in de periode van 1 oktober tot en met 31 mei bij 
verjaging met ondersteunend afschot geschoten mag worden. Het 
vaststellen van deze aantallen is een beschermingsdoel en geen 
afschotdoel. Het gaat er nadrukkelijk niet om dat dit aantal behaald moet 
worden. Het aantal geeft een beschermingsgrens waarboven geen ganzen 
meer geschoten mogen worden. Hiermee wordt gewaarborgd dat de 
gunstige staat van instandhouding van de betreffende ganzensoorten niet in 
gevaar komt. GS stellen het maximaal toegestane ganzenafschot voor 
2022-2023 vast op kolgans 25.000, grauwe gans 25.000 en brandgans 
100.000.  

   
  D.S. beslute: 

1. het maximaal toegestane afschot van winterganzen voor 2022-2023 
vast te stellen op: 

 a. Kolgans 25.000;  
  b. Brandgans 100.000; 
 c. Grauwe gans 25.000; 
2. de waarschuwingsgrens voor de periode van 1 oktober 2022 tot 

uiterlijk 31 mei 2023 vast te stellen op: 
  a. 21.250 gedode Kolganzen; 
 b. 85.000 gedode Brandganzen;  
 c. 21.250 gedode Grauwe ganzen. 
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Klimaat en 
energie 

 H5 Deelname provincie Fryslân Startup in Residence  Noord 
Nederland 2022-2023 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Binnen het programma Startup in Residence (Voortaan SiR) wordt innovatie 
binnen de regio gestimuleerd. Dit gebeurt door opgaven vanuit publieke 
organisaties te koppelen aan startups. Voorgesteld wordt om vanuit de 
provincie deel te nemen aan het programma SiR 2023 door in te schrijven 
met twee challenges: verminderen stikstofemissie en waterplanten.  

   
  D.S. beslute: 

1. deel te nemen aan de Europese aanbesteding Startup in Residence 
5.0 Noord-Nederland 2023 met twee challenges: vermindering 
stikstofemissie en waterplanten; 

2. de opgavemanager Landbouw en het afdelingshoofd Provinciale 
Waterstaat te machtigen om de deelnameverklaringen namens de 
provincie Fryslân te ondertekenen; 

3. volmacht te verlenen aan de provincie Drenthe om namens de 
provincie Fryslân gunnings- en afwijzingsbrieven en overige 
(aanbestedings)communicatie te verzenden. 

   
 
Bestemming 
Fryslân 

 H6 Funderingsaanpak - Aanpak hoogwatercircuits 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 14 november heeft uw College de Funderingsaanpak Veenweide 
Fryslân behandeld. Bij het opmaken van de stukken voor Provinciale Staten 
is gebleken dat de door Wetterskip Fryslân vastgestelde Aanpak 
hoogwatercircuits, die ter informatie aan PS wordt aangeboden, niet is 
meegestuurd naar uw College. De Aanpak hoogwatercircuits wordt nu 
alsnog ter kennisgeving aan uw College aangeboden met verzoek deze 
door te sturen aan PS.  

   
  D.S. beslute: 

kennis te nemen van de door Weterskip Fryslân vastgestelde Aanpak 
hoogwatercircuits en deze als bijlage aan te bieden bij de PS stukken over 
de Funderingsaanpak Veenweide Fryslân. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
  


