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 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 43    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 10 oktober 2022 
   wurdt ûnferoare fêststeld.   
 
 
 
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Ondernemend en 
energiek Fryslân 

 B1 Derde rapportage prijsstijgingen en Oekraïnegevolgen 

(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De aanhoudende hoge prijzen voor energie, arbeid en grondstoffen blijven 
van invloed op de Friese samenleving. In de Derde Oekraïnerapportage is 
aangegeven wat de gevolgen zijn voor de provinciale activiteiten. Met 
creativiteit, flexibiliteit en extra geld kunnen de meeste zaken doorgaan. Waar 
extra geld nodig is - voor grond-, weg- en waterbouw en openbaar vervoer - 
is dit al in de tweede Bestuursrapportage opgenomen. 

   
  D.S. beslute: 

1. de Derde Oekraïnerapportage voor kennisgeving aan te nemen; 
2. de brief aan Provinciale Staten gewijzigd vast te stellen; 
3. de brief met de rapportage aan Provinciale Staten te zenden.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Bestuurszaken  B2 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 de VVD/ dhr. M. Brands over 

werkdruk bij Arriva Trein d.d. 4 oktober jl. 
   
  D.S. beslute: 

de brief vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Bestuurszaken  B3 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt om de onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Voortgang uitvoering motie 2728 en toezegging 2718 over groene 

schoolpleinen’ (02034363) van de opgave Biodiversiteit en Landschap; 
c. Brief ‘Memorie van Toelichting busconcessie 2024-2034’ (02037118) 

van de opgave Mobiliteit (reeds verzonden) 
   
  D.S. beslute: 

de brieven vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Leefbaar Fryslân  B4 Bestuursopdracht ontwikkelingsrichting Tresoar 
(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De minister van OC&W heeft aangekondigd dat hij in 2024 (specifieke datum 
afhankelijk van de inwerkingtreding van de nieuwe Archiefwet) voornemens is 
om uit de gemeenschappelijke regeling Tresoar te stappen. Dit heeft een 
aantal bestuurlijk relevante en betekenisvolle consequenties, die tijdig onder 
de loep moeten worden genomen. Deze bestuursopdracht ziet hierop. 

   
  D.S. beslute: 

de bestuursopdracht vast te stellen. 
   

 
Groen Fryslân 
 

 B5 Provinciale Staten informeren over rapport Remkes in relatie tot 
Fryslân 

(Fokkinga)   
  Aangehouden. 
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Financiën  B6 Septembercirculaire provinciefonds 2022 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De septembercirculaire laat een stijging van de accres raming zien met 
tevens een compensatie in 2026 voor de teruggang in accres i.v.m. 
stopzetten trap-op-trap-af systematiek vanaf dat jaar. Bij de 2e berap 2022 
zagen we echter een verhoging van de structurele lasten voor de OV-index 
en voor de GWW-index. Daarnaast is het structurele effect van de CAO  
€ 2,5 mln. negatief. Het structureel begrotingssaldo eindigt daarmee  
op € 1,2 mln. in 2031. Naast het accres wordt het budget van de 
natuurpactmiddelen opgehoogd ter dekking van de hogere SNL-uitkering. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de septembercirculaire provinciefonds 2022; 
2. de uitgangspunten bij de doorrekening van de septembercirculaire vast 

te stellen: 
a. voorzichtigheidsmarge accres -3% in 2023; 
b. structurele ophoging van het capaciteitsbudget voor de effecten 

van de nieuwe CAO; 
3. het aanvullen van het structureel begrotingssaldo naar € 5 mln. 

meenemen bij de bredere takendiscussie waar PS toe opgeroepen 
hebben; 

4. de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen; 
5. de brief aan Provinciale Staten vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Financiën 
 

 B7 IPO brief aan PS over financieringssystematiek en provinciaal 
belastinggebied 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Door het IPO is een brief opgesteld over de stand van zaken financierings-
systematiek en provinciaal belastinggebied. Deze brief wordt via GS aan PS 
gestuurd.  

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de IPO Position Paper Begrotingsbehandeling 
BZK;  

2. de gezamenlijke brief aan PS over de financieringssystematiek en 
provinciaal belastinggebied vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Biodiversiteit, 
landschap en 
water 

 B8 Goedkeuring Faunabeheerplan Fryslân Jacht 2022-2026 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Faunabeheereenheid Fryslân heeft het Faunabeheerplan Jacht 2022-
2026 ter goedkeuring voorgelegd aan GS. Aan GS wordt geadviseerd dit FBP 
Jacht goed te keuren. 

   
  D.S. beslute: 

1. het Faunabeheerplan Jacht 2022-2026 goed te keuren; 
2. de Faunabeheereenheid Fryslân op de hoogte te stellen door het 

verzenden van bijgevoegd goedkeuringsbesluit; 
3. PS op de hoogte stellen van het goedkeuringsbesluit door de 

bijgevoegde brief vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 11 t/m 25 oktober 2022 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten  
(Fokkens) 
  geen 
 
 
 
Romtlike 
ûntwikkelinge 

 H3 Verlenen van een begrotingssubsidie voor versterking en 
doorontwikkeling archeologische steunpunten 

(Fokkinga)   
  Aangehouden. 
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Landbouw  H4 Ophogen LEADER subsidieopenstelling 2022 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In dit laatste jaar van de huidige Leaderperiode kan € 1.325.215, - extra 
worden ingezet voor de uitvoering van projecten. Dit is mogelijk omdat de 
benodigde cofinanciering hiervoor is gevonden en door het aanwenden van 
niet bestede middelen. Hiermee neemt Fryslân haar verantwoordelijkheid om 
bij te dragen aan de eis dat minimaal 5% van het landelijke POP3 budget 
wordt besteed aan Leader.  
Hiernaast wordt het instellingsbesluit van de LAG gewijzigd en kunnen de 
jaarverslagen 2021 van de beide regio’s voor kennisgeving worden 
aangenomen. 

   
  D.S. beslute: 

1. het bijgevoegd besluit tot intrekking van het openstellingsbesluit 
LEADER Kosten samenwerking vast te stellen; 

2. in te stemmen met €200.000 overcommitering over de provinciale 
bijdrage ten behoeve van het onder besluitpunt 6 genoemde 
wijzigingsbesluit; 

3. uit het breed cofinancieringsbudget POP4 € 412.995, - beschikbaar te 
stellen voor het onder besluitpunt 6 genoemde wijzigingsbesluit; 

4. uit het breed cofinancieringsbudget POP4 € 152.521, -, beschikbaar te 
stellen voor uitvoeringskosten van de subsidieopenstelling; 

5. de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen; 
6. het bijgevoegde besluit tot wijziging van het  Openstellingsbesluit 

Uitvoering van LEADER-projecten, Provincie Fryslân 2021-2022 
vaststellen;  

7. in te stemmen met de gewijzigde en bijgevoegde Leader 
Ontwikkelingsstrategie Noardeast Fryslân; 

8. in te stemmen met de gewijzigde en bijgevoegde Leader 
Ontwikkelingsstrategie Noardwest Fryslân; 

9. het bijgevoegd wijzigingsbesluit LAG 2022 vast te stellen;  
10. kennis te nemen van de jaarverslagen over 2021 van Noardeast 

Fryslân en Noardwest Fryslân. 
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Bestemming 
Fryslân 

 H5 Subsidie aan LTO Noord voor Veenweideprogramma 2021-2030 

(Hoogland, Fokkinga)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 15 februari jl. hebben GS ingestemd met het verstrekken van een 
opdracht van €180.000 aan LTO Noord voor werkzaamheden in het 
Veenweideprogramma 2021-2030 voor de periode van 2021 en 2022. 
Destijds is aangegeven dat daarnaast door LTO Noord een incidentele 
subsidie aangevraagd zou worden voor zaken die door een 
landbouwadviseur voor LTO Noord worden uitgevoerd ter stimulering van de 
rol van de landbouw in het programma. Met dit voorstel vragen we GS een 
subsidie te verlenen aan LTO Noord voor de periode van 1 januari 2021 tot 
en met 31 december 2022.  

   
  D.S. beslute: 

1. een incidentele subsidie van €120.000 aan LTO Noord te verlenen voor 
landbouwadviseur in het Veenweideprogramma 2021-2030 voor de 
periode  
van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022; 

2. af te wijken van het bepaalde in art. 1.10 onder h Asv en de reeds 
gemaakte kosten vanaf 1 januari 2021 subsidiabel te stellen; 

3. De beschikking met reg.nr. 02031796 vast te stellen.  
   

 
  


