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 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
  c. Moties en toezeggingen 

 wurdt unferoare fêststeld. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 35 
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 12 july 2022 
   wurdt wizige fêststeld. 
 
 

 

 

BESPREKPUNTEN 
 
Bestemming 
Fryslân 

 B1 Ontwerp-Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Er is door de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de zeven 
veenweidegemeenten een gezamenlijke Ontwerp-Funderingsaanpak 
veenweidegebied Fryslân opgesteld als onderdeel van het 
Veenweideprogramma 2021-2030. GS wordt gevraagd deze ontwerp-
aanpak vast te stellen en ter inzage te leggen waarna in december 2022 
definitieve vaststelling plaats vindt in Provinciale Staten, Algemeen Bestuur 
en de gemeenteraden.  

   
  D.S. beslute: 

1. de Ontwerp-Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân vast te 
stellen; 

2. de Ontwerp-Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân ter inzage te 
leggen via de gebruikelijke procedure; 

3. de brief aan PS aan te houden. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Mobiliteit  B2 Nota van Uitgangspunten busconcessie 2024 - 2034 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Nota van Uitgangspunten busconcessie 2024 - 2034 (hierna NvU) staat 
geagendeerd voor behandeling in de PS-vergadering van 26 oktober a.s. De 
NvU schept de (beleids)kaders voor het Programma van Eisen (hierna PvE) 
van de aanbesteding van de nieuwe busconcessie die vanaf december 2024 
start. U wordt gevraagd te besluiten over bijgevoegd PS-stuk en NvU 
inclusief bijlagen. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met Nota van Uitgangspunten busconcessie 2024 - 
2034 inclusief bijlagen; 

2. het PS-stuk vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Wadden 
 

 B3 Gezamenlijke aanbod Waddenprovincies voor de 
Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) derde tranche 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het Rijk heeft de regio verzocht om projecten in te dienen voor de derde 
tranche van de Programmatische Aanpak Grotere Wateren (PAGW). Samen 
met de provincies Groningen en Noord-Holland hebben wij een voorstel 
voorbereid van projecten in het Waddengebied die hiervoor in aanmerking 
zouden moeten komen. Eind 2022 beslist het Rijk over de verdeling van het 
beschikbare budget. 

   
  D.S. beslute: 

1.  het gezamenlijke voorstel (bijgevoegde brief met kenmerk: 02022124) 
van de Waddenprovincies Groningen, Noord-Holland en Fryslân voor 
de derde tranche van PAGW voor het Waddengebied vast te stellen; 

2.  het voorstel mede namens de provincies Groningen en Noord-Holland 
in te dienen bij het Rijk.  
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De nieuwe 
Afsluitdijk en 
IJsselmeerkust 

 B4 Aanbod Friese IJsselmeerkust aan het Rijk voor 
Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) 3e Tranche 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het Rijk heeft regionale partijen uitgenodigd om met projectvoorstellen te 
komen voor de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) 3e 
tranche. Hiervoor is landelijk, in de periode 2030-2033, 347 miljoen 
beschikbaar. Als Friese IJsselmeerkust regio is een voorstel voorbereid. Dit 
voorstel moet uiterlijk 1 september 2022 zijn ingediend. Eind 2022 beslist de 
Minister over de verdeling van het beschikbare budget. 

   
  D.S. beslute: 

1.  het Aanbod Friese IJsselmeerkust voor de Programmatische Aanpak 
Grote Wateren (PAGW) vast te stellen; 

2.  de begeleidende brief aan de Ministers (kenmerk 02011456), mede 
namens de Friese IJsselmeerkust regio, vast te stellen.  

   
 
Bestuurszaken 
 

 B5 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.  uitstel beantwoording schriftelijke vragen van de SP/ mevr. H. Goede 

over Thialf d.d. 9 augustus 2022.  
   
  D.S. beslute: 

de brief in te trekken.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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  B6 Brieven aan provinciale staten 
 
  geen 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 13 juli t/m 30 augustus 2022 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten  
(Fokkens) 
  geen 
 
 
 
. 
  


