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 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
  b. Planning PS-stukken 

 wurdt wizige fêststeld. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 48    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 22 novimber 2022 
   wurdt ûnferoare fêststeld.   
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Groen Fryslân  B1 Analyse kabinetsbrieven 25 november 2022 
(Hoogland, Fokkinga, 
Douwstra) 

 

  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 
Vrijdag 25 november heeft het kabinet een aantal brieven met bijlagen aan de 
Tweede Kamer gestuurd die allemaal raken aan het landelijk gebied. We 
sturen u de voortgangsbrief NPLG ter kennisgeving. Van de meer dan 300 
pagina’s aan aanvullend leesmateriaal hebben we een aantal beknopte 
samenvattingen met bestuurlijke aandachtspunten (zie bijlagen) gemaakt.  

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de voortgangsbrief NPLG; 
2. de informerende brief aan Provinciale Staten te wijzigen met mandaat 

voor de portefeuillehouders om de brief vast te stellen. 
   
  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 het CDA/ dhr. A. Aalberts over 

werkgelegenheid rijksambtenaren d.d. 15 september 2022; 
c. Beantwoording schriftelijke vragen van de VVD/ dhr. M. Brands over 

werkgelegenheid rijksoverheid d.d. 15 september 2022; 
d. Beantwurding skriftlike fragen fan de FNP/ dhr. S. Knol oer learstoel 

Frysk oan de RUG fan 8 novimber 2022; 
e. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA/ mevr. E. Hamstra over 

regionale acute zorg d.d. 10 november 2022; 
f. Beantwoording schriftelijke vragen van statenlid Wiersma/ dhr. T. 

Wiersma over geluidsoverlast door publieksboten bij het skûtsjesilen 
d.d. 19 september 2022. 

   
  D.S. beslute: 

1. de brieven bij punt b, d, e en f vast te stellen; 
2. de brief bij punt c gewijzigd 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 ‘Rijkssubsidies voor het Noordelijke “Laaghangend Fruit” initiatief 

voor stikstofreductie’ van de opgave Groen Fryslân ( 02049621); 
c. Brief ‘Ofhanneling moasje frjemd oangeande sâltwinning yn de 

Waadsee by Harns (nr. 2933)’ (02047297) fan de ôfdieling 
Omjouwingssaken; 

d. Brief ‘Actuele zaken openbaar vervoer’ (02051506) van de opgave 
Mobiliteit; 

e. Brief ‘Memorie van toelichting Beleidsnotitie Invasieve Exoten Fryslân’ 
(02052445 ) van de opgave Biodiversiteit en Landschap. 

   
  D.S. beslute: 

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

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Mobiliteit  B4 Rapportage Ferfiersearmoed yn Fryslân 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Uw college heeft op 1 november jl. ingestemd met het Regionaal 
Mobiliteitsprogramma (RMP) 1.0 en de Nota van Antwoord vastgesteld. Deze 
stukken zijn ter besluitvorming aan PS aangeboden door middel van een PS-
stuk (met kenmerk: 02044635). In het PS-stuk is aangegeven dat 
DataFryslân de vervoerarmoede in Fryslân onderzoekt en dat het onderzoek 
in november 2022 met PS wordt gedeeld, zodat PS de resultaten van dit 
onderzoek kunnen betrekken bij de behandeling van het RMP.   

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van het rapport ‘Ferfiersearmoed yn Fryslân’;  
2. De PS-brief (met kenmerk: 02048546) vast te stellen en met het rapport 

‘Ferfiersearmoed yn Fryslân’ te versturen naar Provinciale Staten.    
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Mobiliteit 
 

 B5 Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2023 Deel II 
programmering 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Als gevolg van de beleidsovergang van het Provinciaal Verkeer- en 
Vervoerplan (PVVP) naar het Regionaal Mobiliteits Programma (RMP), is er 
voor het jaar 2023 geen volwaardig uitvoeringsprogramma voor de 
infrastructuur. Om te voorkomen dat de reguliere projecten of onderhoud niet 
tijdig kunnen worden uitgevoerd, wordt voorgesteld om dit jaar voor 2023 
alleen de actuele programmering van infrastructure projecten (investering en 
onderhoud) vast te stellen.  

   
  D.S. beslute: 

1. het ‘Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2023, Deel II 
programmering’ vast te stellen; 

2. in te stemmen met: 
a. het opvoeren van de volgende nieuwe knelpunten uit het 

Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma (RYP 2.0): 
- N369 Kruispunt Reitsmastrjitte, Harkema           (€ 750.000) 
- N355 Kruispunt Buren                                         (€ 750.000) 
- N353 Kruispunt Westvierdeparten Noordwolde  (€   50.000) 
- N919 Kruispunt Rijweg Oosterwolde                  (€   30.000), 

b. het opvoeren van de volgende projecten binnen het Meerjaren 
Programma Kunstwerken (MPK): 
- Tsjerk Hiddessluizen Harlingen                         (€ 4.400.000) 
- Stationsbrug Franeker                                       (€    240.000) 
- Johan Frisosluis Stavoren                                 (€    400.000) 
- Friese Sluis Zoutkamp                                       (€    600.000) 
en verhogen budget Willem Loresluis (€ 600.000) en brug 
Dokkumer Grootdiep nabij Engwierum (€ 700.000) en verlagen 
budget Zijlsterrijd Kollum (€ 150.000), 

c. het aanpassen van het bestedingsritme en dit op te nemen in de 
begroting, en 
hiervoor de begrotingswijziging vast te stellen; 

3. in te stemmen met het aanpassen van het bestedingsritme van groot 
onderhoud wegen en water aan de actuele programmering en de 
begrotingswijziging hiervoor vast te stellen; 

4. de aanbiedingsbrief aan PS vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Groen Fryslân  B6 Aanpak Grip op kwaliteit natuurnetwerk 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In de aanpak ‘grip op kwaliteit’ wordt voorgesteld het Friese deel van het 
Natuurnetwerk te actualiseren en de huidige werkwijze t.a.v. de borging van 
de kwaliteit daarvan op enkele punten aan te passen. Met dit GS stuk vragen 
we u om kennis te nemen van deze aanpak. Daarnaast adviseren we u om 
PS hierover te informeren met bijgevoegde brief. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis nemen van de aanpak ‘Grip op kwaliteit Natuurnetwerk’; 
2.  bijgevoegde PS-brief vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 23 t/m 29 november 2022 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten gewijzigd vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten  
(Fokkens) 
  geen 
 
 
 
Klimaat en 
energie 

 H3 Extra bijlagen bij Notitie Uitvoering Klimaatakkoord Fryslân 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Tijdens de behandeling van de Notitie Uitvoering Klimaatakkoord Fryslân in 
de beeldvormende commissie op 16 november jl., hebben Provincial Staten 
verzocht om aanvullende informatie. Gedeputeerde Poepjes heeft deze 
informatie toegezegd. Dit GS stuk voorziet in het aanbieden van de 
gevraagde informatie aan Provinciale Staten. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de brief van Minister Jetten van 25 oktober jl. over 
uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid; 

2. kennis te nemen van het ‘infographic’ dat de samenhang tussen 
provinciale programma’s en de uitvoering van het Klimaatakkoord 
weergeeft; 

3. de brief van Minister Jetten en het ‘infographic’ ter kennisgeving naar 
Provinciale Staten te sturen; 

4. de brief aan Provinciale Staten vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Economie 
 

 H4 Cofinancieringsaanvraag EU Erasmus+ project PoVE Water  
Scale up 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Aan GS wordt het besluit voor een incidentele subsidie ter hoogte van € 
254.796 als cofinanciering van het EU Erasmus+ project PoVE Water Scale-
up voorgelegd opgezet door Friese leadpartners CIV-Water en Learning Hub 
Fryslân. Dit project is positief beoordeeld door EU Erasmus+ en past binnen 
het EU-beleid van de provincie Fryslân. 

   
  D.S. beslute: 

1. een incidentele subsidie van €254.796 te verstrekken aan Friesland 
College – CIV Water voor het project  PoVe Water Scale-up door 
bijgevoegde subsidieverleningsbeschikking met kenmerk 02031623 
vast te stellen; 

2. bij de onder het eerste besluitpunt genoemde subsidieverstrekking 
toepassing te geven aan artikel 5.3, onder b van de Asv 2013 en aan 
artikel 1.10, vijfde lid van de Asv 2013 door aan te sluiten bij de aan de 
subsidieaanvrager vanuit de Europese verordening voor  het 
programma Erasmus opgelegde verplichtingen; 

3. het bedrag van € 254.796,- ten  laste te brengen van het Europese 
confinancieringsbudget; 

4. de daarvoor benodigde bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
   

 
Omgevingszaken 
 

 H5 Incidentele subsidie aan Stichting Wageningen Research voor het 
project EcoCertified Solar Parks 

(Hoogland, Poepjes)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voor het project ‘EcoCertified Solar Parks’ vraagt Stichting Wageningen 
Research een incidentele subsidie van €62.500,- aan bij de provincie Fryslân. 
Het project past binnen de (urgente) opgaven van de energietransitie en 
biodiversteit zoals gesteld in de provinciale omgevingsvisie. Gedeputeerde 
Staten worden voorgesteld de gevraagde subsidie te verstrekken. 

   
  D.S. beslute: 

1.  in te stemmen met het verlenen van een incidentele subsidie  
van € 62.500,- aan Stichting Wageningen Research voor het project 
‘EcoCertified Solar Parks’; 

2.  de bijgevoegde verleningsbeschikking met kenmerk 02010274 vast te 
stellen.  
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Biodiversiteit, 
landschap en 
water 

 H6 Goedkarring Faunabeheerplan Winterganzen Fryslân 2023 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Faunabeheereenheid Fryslân hat it Faunabehearplan Winterganzen 2023 
ta goedkarring foarlein oan DS. DS wurdt advisearre it Faunabehearplan 
Winterganzen 2023 goed te karren. 

   
  D.S. beslute: 

1. it Faunabeheerplan Winterganzen Fryslân 2023 goed te karren; 
2.  it goedkarringsbeslút op 1 jannewaris 2023 yn wurking trede te litten; 
3.  de FBE op ‘e hichte te stellen troch it ferstjoeren fan taheakke 

goedkarringsbeslút; 
4.  taheakke brief oan PS fêst te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Groen Fryslân 
 

 H7 Aanpassing begrenzing NNN t.b.v. bouw woning Oosterend 
Terschelling 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In Oosterend, Terschelling heeft een deel van een perceel gelegen binnen de 
lintbebouwing van het dorp de functie NNN Beheergebied. Het betreffende 
gedeelte van het perceel is niet ingericht als natuur en wordt gebruikt als 
paardenbak. Er zijn geen beschermde natuurwaarden aanwezig. Naar 
gemeentelijk beleid zijn binnen NNN geen nieuwe stedelijke ontwikkelingen 
mogelijk. Het voorstel is om dit gedeelte (450 m2) van het perceel uit de NNN 
te halen, zodat woningbouw op deze locatie mogelijk wordt.  

   
  D.S. beslute: 

1.  tot aanpassing van de begrenzing van het NNN Beheergebied op de 
locatie gelegen tussen de huisnummers 18 en 20 aan het Oosterend te 
Oosterend, Terschelling volgens het bijgevoegde kaartje, zodat 
stedelijke ontwikkeling op deze locatie mogelijk wordt; 

2.  na inwerkingtreding van de Omgevingsverordening Fryslân de NNN 
kaart behorende bij de Omgevingsverordening Fryslân voor dit perceel 
aan te passen conform bijgevoegd voorstel. 
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Groen Fryslân 
 

 H8 Openstellingsbesluit agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2023 
provincie Fryslân 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Subsidies voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) kunnen door 
GS worden verstrekt op basis van de Subsidieregeling natuur- en 
landschapsbeheer provincie Fryslân 2019 (SrNL2019). Op 1 januari 2023 
gaat de nieuwe ANLb-periode (2023-2028) van start. Hiervoor dient een 
openstelling van de regeling plaats te vinden. Het openstellingsbesluit 
agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2023 provincie Fryslân voorziet 
hierin. Het Openstellingsbesluit biedt de zeven agrarische collectieven in 
Fryslân de mogelijkheid in de nieuwe periode het bestaande beheer te 
continueren en ook uit te breiden. 

   
  D.S. beslute: 

1.   het ‘Openstellingsbesluit agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2023 
provincie Fryslân’ vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal 
Blad; 

2.  besluit tot wijziging van de Subsidieregeling natuur- en 
landschapsbeheer provincie Fryslân 2019 vast te stellen (voor indienen 
jaarlijks beheer) en te publiceren in het Provinciaal Blad; 

3.  de PS-brief ‘Openstellingsbesluit agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer 2023 provincie Fryslân’ vast te stellen en ter 
informatie aan Provinciale Staten te sturen; 

4.  bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Infrastructuur 
 

 H9 Opnemen van bijdrage Wetterskip Fryslân aan project N359 Drie 
Onderdoorgangen in begroting 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De provincie ontvangt een bijdrage van het Wetterskip Fryslân, om de 
rioolwaterleidingen van het Wetterskip binnen het wegenproject N359 
Realisatie  
Drie Tunnels te kunnen realiseren en/of verleggen. Om slagvaardig (en op 
rechtmatige wijze) deze extra middelen te kunnen aanwenden binnen dit 
project is het nodig om de extra lasten en baten in de Begroting op te nemen.  

   
  D.S. beslute: 

1. het bekrachtigen van de op 19 april 2021 met het Wetterskip Fryslân 
gesloten projectovereenkomst inzake het project N359 Drie Tunnels en 
de ondertekening van die overeenkomst 

2. in te stemmen met de bijdrage van het Wetterskip Fryslân in het 
wegenproject N359 Drie Tunnels; 

3. de bijgevoegde begrotingswijziging daarvoor vast te stellen. 
   

 
  


