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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 26    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 21 juny 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 de ChristenUnie/  

dhr. W. de Vries over bomenkap tijdens het broedseizoen d.d.  
8 juni 2022; 

c. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA/ dhr. E. de Groot 
over het elektriciteitsnetwerk d.d. 9 juni 2022; 

d. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA/ dhr. J. Stalenburg 
over georganiseerde misdaad via vakantieparken d.d. 15 juni 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 vast te stellen: 
b. Brief ‘Gezamenlijke bestuursopdracht Blauwe Drager’ (01985753) 

van de opgave Water. 
   
  D.S. beslute: 

de brief aan PS vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Bestemming 
Fryslân 

 B3 Stand van zaken Veenweideprogramma 2021-2030 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Zoals toegezegd bij de behandeling van het Veenweideprogramma 2021-
2030 in mei 2021 geven wij twee keer per jaar een stand van zaken van de 
voortgang van het Veenweideprogramma 2021-2030. 

   
  D.S. beslute: 

de informerende brief aan PS inclusief bijlagen met nr. 02004897 vast te 
stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Bestemming 
Fryslân 

 B4 Verkeershinder aan de Afsluitdijk 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Naar aanleiding van een motie is de minister van I&W tweemaal uitgenodigd 
voor het werkbezoek aan de Afsluitdijk. De geplande werkbezoeken aan de 
Afsluitdijk zijn uiteindelijk om verschillende redenen niet doorgegaan. 
Voorgesteld wordt om een brief met de belangrijkste aandachtspunten naar 
de minister toe te sturen. 

   
  D.S. beslute: 

1. de brief aan de minister (kenmerk 02006775) vast te stellen; 
2. de brief aan Provinciale Staten (kenmerk 02006782) vast te stellen.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 22 t/m 28 juni 2022 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten over de periode van 22 t/m 28 juni 2022 
(Fokkens) 
  geen 
 
 
 
Landbouw  H3 POP3(+) budgetbrief 2022 en Economisch Herstelfonds 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Zoals gebruikelijk wordt de door het Regiebureau POP opgestelde 
budgetbrief toegelicht en ter vaststelling voorgelegd. De budgetbrief geeft 
de meest actuele stand van de te besteden EU-budgetten gedurende het 
POP3 (2014-2022). De provincie is bij de start van het POP3 de 
verplichting aangegaan het POP3 uit te voeren en daarmee de toegekende 
EU-budgetten te besteden. In de budgetbrief wordt ook kort verwezen naar 
het Economisch Herstel Fonds (EHF), waarover uitgebreidere toelichting is 
opgenomen in de bijlage ter kennisname.   

   
  D.S. beslute: 

de budgetbrief 2022 vast te stellen. 
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Bestuurszaken  H4 Intrekkingsbesluit beleidsregels 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Wet electronische publicaties (Wep) is per 1 juli 2021 in werking 
getreden.  
Per 1 juli 2022 volgt deel 2. Dit betekent dat alle beleidsregels digitaal 
moeten worden bekendgemaakt in het Provinciaal Blad op Overheid.nl en 
in geconsolideerde vorm opgenomen in de Wettenbank. 
In dat kader heeft Bestuurszaken een inventarisatie gedaan van 
gepubliceerde beleidsregels. Dit heeft ondermeer geresulteerd in een 
administratieve opschoning van  beleidsregels die niet langer actueel zijn 
en dus kunnen worden ingetrokken. Voorliggend voorstel betreft het  
intrekkingsbesluit van deze beleidsregels. De opschoning zorgt voor een 
beter overzicht van de geldende regels voor de Mienskip. 

   
  D.S. beslute: 

bijgevoegd intrekkingsbesluit vast te stellen. 
   

 
Groen Fryslân  H5 Incidentele subside Freshem-NL fase 1 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 16-12-2021 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met de 
samenwerkingsovereenkomst voor het project Freshem-NL. Binnen dit 
project wordt in een groot deel van laag Nederland de ondergrond 
gekarteerd (zoet/ zout & kleilagen).  Met het toekennen van een incidentele 
subsidie voor uitvoering van fase 1 van dit project, wordt aan deze 
overeenkomst uitvoering gegeven.  

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het verstrekken van een incidentele subsidie van 
€280.701 aan Deltares en TNO voor de realisatie van Fase 1 van het 
project Freshem-NL; 

2.  de beschikking vast te stellen. 
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Taal en kennis 
 

 H6 Ynsidentele subsydzjeferliening promoasjeplak Fryske 
taaltechnology Rijksuniversiteit Grins 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Ynsidentele subsydzjeferliening fan €224.978 oan de Rijksuniversiteit Grins 
om in promovendus oan te stellen dy’t promoasjeûndersyk dwaan sil nei 
Fryske spraaktechnology. It Speech Lab en it Centrum Groninger Taal & 
Cultuur (CGTC) meitsje mei twa promovendi hiele grutte sprongen op it 
mêd fan Spraaktechnology foar it Grinsers. It Frysk kin meiride op dy 
suksesfolle trein om ek wichtige stappen meitsje te kinnen. Dêrmei wurdt 
optimaal gebrûk makke fan de kennis, kunde en technyske fasiliteiten dy’t 
oan de RUG beskikber binne, en kin der in duorsume basis lein wurde foar 
Fryske spraaktechnology. 

   
  D.S. beslute: 

1.  yn te stimmen om in ynsidentele subsydzje fan €224.978 te ferlienen 
oan de RUG; 

2.  de subsydzjebeskikking, merkteken 02004066 fêst te stellen. 
   

 
Omgevingszaken 
 

 H7 Bijdrage aan de Omgevingsdienst Groningen Brzo 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Uit de memo ‘Brzo/ RIE-4 inrichtingenlijst en Begroting 2022’ en de 
‘begroting ODG 2023’ blijkt dat de vereiste bijdrage aan de 
Omgevingsdienst Groningen Brzo Noord voor de VTH taken bij de Friese 
majeure risicobedrijven hoger is dan begroot in de provinciale begroting. In 
dit GS-stuk wordt voorgesteld de extra bijdrage voor 2022 en 2023 te 
dekken binnen de bestaande budgetten, deels vanuit de stelpost nominaal 
en het andere deel binnen de voor programma 3 (Milieu) beschikbare 
middelen.  

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de memo ‘Brzo/ RIE-4 inrichtingenlijst en 
Begroting 2022’ en de ‘begroting ODG 2023’;  

2. de GS-begrotingswijziging om het budget Prov bijdrage uitvoering 
taken BRZO ODG op te hogen met € 10.000 structureel vanaf 2022 
en € 33.200 structureel vanaf 2023 ten laste van de stelpost nominaal 
vast te stellen. 

   
 
  


