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 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
    
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 22    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 24 maaie 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 41 
RvO vast. Het betreft: 
b. Beantwoording schriftelijke vragen van GrienLinks/ mevr. C. Kuipers 

over herplant bomen d.d. 12 mei 2022; 
c. Beantwoording schriftelijke vragen van GrienLinks/ dhr. J. Knol over 

Top 100 stikstofuitstoot in Fryslân d.d. 11 april 2022; 
d. Beantwoording schriftelijke vragen GrienLinks/ dhr. J. Knol, PvdD/  

dhr. M. Brouwer en SP/ mevr. H. Goede over rattenbestrijding in 
Fryslân d.d. 6 mei 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 brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Stand van zaken oeverbeheer vaarwegen’ (01984844) van de 

opgave Mobiliteit; 
c. Brief ‘Herijking 2022 van Veenweideprogramma 2021-2030’ 

(01995287) van de opgave Bestemming Fryslân. 
   
  D.S. beslute: 

1. de brief aan PS bij punt b te wijzigen en gedeputeerden Douwstra en 
Fokkens te mandateren die brief vast te stellen; 

2.  de brief aan PS bij punt c vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Omgevingszaken  B3 Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2021 
(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In het Jaarverslag VTH 2021 is verantwoording afgelegd over de uitvoering 
van alle provinciale VTH-taken. De taken worden door de provincie zelf en 
door de  omgevingsdiensten FUMO en ODG uitgevoerd. Het jaarlijks 
schriftelijk verantwoorden over de uitvoering van de VTH-taken door GS en 
het in kennisstellen van PS is een wettelijke verplichting. 

   
  D.S. beslute: 

1. het Jaarverslag VTH 2021 en bijlagen 1 en 2 en 4 t/m 7 vast te 
stellen;  

2. met het Jaarverslag Brzo Noord 2021 wat als bijlage 3 deel uitmaakt 
van het Jaarverslag VTH 2021, in te stemmen; 

3. de aanbiedingsbrief aan PS waarmee het Jaarverslag VTH 2021 ter 
kennisname wordt aangeboden, vast te stellen (kenmerk 01989754); 

4. de aanbiedingsbrief aan FUMO, waarin zij wordt geïnformeerd over 
het Jaarverslag VTH 2021, vast te stellen (kenmerk 01989753); 

5. de aanbiedingsbrief aan ODG, waarin zij wordt geïnformeerd over het 
Jaarverslag VTH 2021, vast te stellen (kenmerk 01989752). 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Omgevingszaken 
 

 B4 Besluit op bezwaar - positieve weigering voor Formerum aan 
Zee terecht geweigerd 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Formerum aan Zee is in bezwaar gegaan tegen de weigering van een 
positieve weigering (natuurvergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, 
Wnb) voor een hotel aan de Badweg 10 te Formerum. Voorgesteld wordt 
om, in afwijking van de commissie, het bezwaar ongegrond te verklaren. De 
referentiesituatie is niet vast komen te staan. 

   
  D.S. beslute: 

het advies van de commissie te volgen. 
   

 
Groen Fryslân 
 

 B5 Brief aan Minister voor Natuur en Stikstof over Veegbesluit 
aanwijzing soorten en habitattypen Natura 2000-gebieden 

(Hoogland, Fokkinga)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Minister voor Natuur en Stikstof heeft onlangs middels twee brieven 
aangekondigd om het Veegbesluit vast te stellen en een vervolg te geven 
aan de actualisatie van de Vogelrichtlijngebieden. Hierbij is het beeld dat het 
Veegbesluit dit najaar 2022 wordt vastgesteld. Dit heeft gevolgen voor de 
provincie Fryslân. GS worden gevraagd om een reactie aan de Minister op 
te sturen en PS hierover te informeren. In de brief aan de Minister wordt 
voorgesteld om de vaststelling van het Veegbesluit uit te stellen, en eerst 
met provincies te overleggen over de vervolgaanpak. Aanvullend wordt aan 
de Minster verzocht om bij het actualiseren van de Vogelrichtlijngebieden 
allereerst te onderzoeken of het past bij het beschermen van de 
weidevogelsoorten. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de ontwikkelingen; 
2. de brief aan de minister voor Natuur en Stikstof te wijzigen en 

gedeputeerde Fokkinga te mandateren die brief vast te stellen; 
3. de brief aan PS gewijzigd vast te stellen en de gewijzigde brief aan de 

Minister voor Natuur en Stikstof als bijlage mee te sturen ;  
4. in te stemmen te met het toesturen van de brief aan de Minister voor 

Natuur en Stikstof aan de dialoogpartners Stikstof.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Bestuurszaken 
 

 B6 Gemeenschappelijk financieel toezichtkader voor 
gemeenschappelijke regelingen 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Gedeputeerde Staten zijn belast met het financieel toezicht op gemeenten 
en gemeenschappelijke regelingen (GR’en) waar zij zelf geen deelnemer 
van zijn. In navolging op de vaststelling van het gemeenschappelijk 
toezichtkader (GTK) 2020 voor gemeenten is er nu een apart GTK voor 
GR’en opgesteld. Ook de colleges van GS van de andere provincies stellen 
dit GTK GR’en vast. 

   
  D.S. beslute: 

1. het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader voor 
gemeenschappelijke regelingen (GTK GR’en) vast te stellen;  

2. de brief aan het dagelijks bestuur van de GR’en vast te stellen. 
3. de brief aan Provinciale Staten waarmee zij worden geïnformeerd 

over het GTK GR’en gewijzigd vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 25 t/m 31 mei 2022 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten gewijzigd vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten  
(Fokkens) 
  geen 
 
 
 
Ondernemend en 
energiek Fryslân 

 H3 Besluit aandeelhouders Thialf over energieaansluiting Liander 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Als aandeelhouder van Thialf geeft de provincie Liander buiten de 
aandeelhoudersvergadering om toestemming onder het parkeerterrein van 
Thialf een kabel aan te leggen om het zonnepark Rotsterhaule op het net aan 
te sluiten. Het verlicht de problematiek van aansluitingen van zonnepanelen 
op het netwerk. Het levert Thialf een gestandaardiseerde vergoeding op.  

   
  D.S. beslute: 

1.  in te stemmen met een besluit te nemen buiten de vergadering van 
aandeelhouders om, overeenkomstig artikel 28 van de statuten Thialf. 

2.  in te stemmen met het verzoek van de directeur van Thialf voor aanleg 
van een middenspanningskabel door Liander op het terrein van Thialf. 

3.  de brief aan de directie van Thialf vast te stellen en te versturen. 
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Landbouw 
 

 H4 Openstellingsbesluiten POP3+ Pijler 1 en Pijler 2, openstellingen 
niet-productieve investeringen water KRW-klimaat 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Ter uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 3+ (POP3+) wordt 
op basis van de Regeling POP3 subsidies provincie Fryslân voor paragraaf 6 
“niet-productieve investeringen water’’ twee openstellingsbesluiten 
vastgesteld. Op basis daarvan kan subsidie worden verleend voor diverse 
KRW- en klimaatmaatregelen. Met de subsidie wordt invulling gegeven aan 
het prioritaire actiepakket van KRW en een deel van het maximale 
maatregelenpakket (waarmee invulling wordt gegeven aan de ambitie om 
meevallers te benutten om het maximale maatregelenpakket ten uitvoering te 
brengen).  

   
  D.S. beslute: 

1. het ‘openstellingsbesluit POP3+ Herstel Watergangen en Kaderrichtlijn 
Waterdoelen 2022’ vast te stellen, met als subsidieplafond € 2.900.000, 
- bestaande uit EU-middelen; 

2. de bijdrage van de provincie Fryslân vast te stellen op € 290.000 voor 
de uitvoeringskosten van ‘openstellingsbesluit POP3+ Herstel 
Watergangen en Kaderrichtlijn Waterdoelen 2022’ vanuit het Breed 
cofinancieringsbudget POP4+; 

3. het ‘openstellingsbesluit POP3+ Klimaat en Kaderrichtlijn waterdoelen 
2022’ vast te stellen;  

4. het subsidieplafond voor de periode en de activiteiten zoals genoemd  
in het onder 4 genoemde openstellingsbesluit vast te stellen  
op € 2.656.000, waarvan € 1.328.000 EU-middelen en € 1.328.000 
cofinanciering; 

5. de uitvoeringskosten voor ‘openstellingsbesluit POP3+ Klimaat en 
Kaderrichtlijn waterdoelen 2022’ vast te stellen op € 266.000; 

6. de cofinancieringsbijdrage en de uitvoeringskosten voor 
‘openstellingsbesluit POP3+ Klimaat en Kaderrichtlijn waterdoelen 
2022’ eerst ten laste van het overcommiteringsbudget te brengen in 
afwachting van de partij die de subsidie gaat ontvangen; 

7. vast te stellen dat de provincie in totaal € 1.594.000 voorfinanciert  
(€ 266.000 uitvoeringskosten en € 1.328.000 cofinanciering). Conform 
de Garantstellingsbrief van 18 mei 2022 van het Wetterskip zal bij het 
Wetterskip gefactureerd worden; 

8. de begrotingswijziging vast te stellen.  
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Bestuurszaken 
 

 H5 Bûtenlânske tsjinstreis kfdK nei Fulda y.f.m. Bonifatiusdei en 
stêdeban Dokkum-Fulda 

(Brok)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De kommissaris fan de Kening is tegearre mei boargemaster de hear 
Johannes Kramer (gemeente Noardeast-Fryslân) útnûge om, yn it ramt fan 
de stêdeban tusken Dokkum en Fulda, op 6 juny 2022 oanwêzich te wêzen 
by de Bonifatiusdei yn Fulda. Mei dit stik wurdt Deputearre Steaten frege om 
tastimming foar de tsjinstreis. 

   
  D.S. beslute: 

tastimming te jaan foar de bûtenlânske tsjinstreis fan de kommissaris fan de 
Kening nei Fulda fan 5 oant en mei 6 juny 2022, sa as bedoelt yn Artikel 14 
fan de “verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commisieleden 
2015”. 

   
 
  


