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 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
  b. Moties en toezeggingen, afgehandeld 

wurdt ûnferoare fêststeld. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 44   
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 26 oktober 2021 
   wurdt ûnferoare fêststeld. 
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BESPREKPUNTEN 
 
Bestuurszaken  B1 Vaststelling portefeuilleverdeling GS per november 2021 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

GS hebben op 12 oktober jl. gesproken over wijzigingen in de 
portefeuilleverdeling. Tijdens de retraite op 1 en 2 november neemt GS 
hierover een definitief besluit.  

   
  1. de portefeuilleverdeling gewijzigd vast te stellen, waarbij de VTH 

portefeuille als volgt verdeeld wordt:  
a) opdrachtgeverschap afd. Oz aan GR FUMO (basis- en 

plustaken), VTH beleidscyclus, VTH samenwerking in Fryslân, 
deelname aan BAC IPO MTH, projecten zoals Big-8 beleids-/ 
uitvoeringscyclus en prestatie indicatoren, Zeer zorgwekkende 
stoffen, negatieve waarde afval, bijdrage aan de landelijke 
programma's Uitvoeringsagenda VTH en Aanpak 
Milieucriminaliteit (Poepjes); 

b) luchtvaart, deelname aan AB en DB FUMO (Fokkinga); 
c) mijnbouw; Opdrachtgeverschap afd. Oz aan ODG Brzo,; 

deelname aan Gedeputeerdenoverleg Brzo Noord (Douwstra); 
d) bodem (inclusief Nazorgstortplaatsen en ontgrondingen) met 

deelname BOOG en Natuur (inclusief Groene regie) en AB 
FUMO (Hoogland); 

2. de locoverdeling vast te stellen op basis van de verkiezingsuitslag 
en daarna op basis van anciënniteit, waarmee de loco-verdeling als 
volgt wordt: 1e loco gedeputeerde Poepjes, 2e loco gedeputeerde 
Hoogland,  
3e loco gedeputeerde Fokkens, 4e loco gedeputeerde Fokkinga en  
5e loco gedeputeerde Douwstra; 

3. vervangingsregeling op volgorde van loco’s (2e loco vervangt 1e loco 
etc.) 

4. gedeputeerde Douwstra te benoemen als gebiedsgedeputeerde 
voor het gebied Zuid-West Fryslân; 

5. gedeputeerde Douwstra voor te dragen bij IPO als lid van de BAC 
Regionale Economie, de BAC Financiën en de BAC Kwaliteit 
Openbaar Bestuur; 

6. gedeputeerde Douwstra voor te dragen als lid van het Algemeen 
Bestuur van het Waddenfonds; 

7. gedeputeerde Douwstra voor te dragen als lid van het Dagelijks 
Bestuur van SNN;  

8. gedeputeerde Douwstra voor te dragen als lid van de Regiegroep 
SNN;  

9. gedeputeerde Douwstra voor te dragen als lid van Economic Board 
Noord Nederland; 

10. gedeputeerde Douwstra aan te wijzen als coördinerend bestuurder 
voor de samenwerking met de F4 gemeenten; 

 
- vervolg beslùte B1 staat op de volgende pagina - 
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  - vervolg beslùte B1 van de vorige pagina - 

 
  11. gedeputeerde Poepjes voor te dragen bij IPO als lid van de BAC 

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en de BAC Milieu 
Toezicht en Handhaving; 

12. gedeputeerde Douwstra voor te dagen als lid van het 
gedeputeerden-overleg Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO); 

13. de brief aan Provinciale Staten gewijzigd vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Taal en kennis  B2 Advys Pro Facto oer twa ôfspraken út de BFTK 2019-2023 
(Brok, Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De provinsje hat ProFacto yn desimber 2020 opdracht ferliend as útwurking 
fan twa útspraken út de besteande BFTK 2019-2023. De ûndersikers 
Hawwe sawol dokumint ûndersyk dien as petearen fierd mei saakkundigen. 
De tsjinst leit de útkomsten oan jo foar en jout der in advys by. Faaks kin de  
útkomsten ferwurke wurde yn de nije BFTK 2024-2028. 

   
  D.S. beslute: 

1. kundskip te nimmen fan it advys en de oanbefelings dy’t ProFacto 
dien hat; 

2. yn te stimmen mei de tsjinstadvizen en oanbefellings, mei útsûndering 
fan 2; 

3. wol ynsette op nasjonale wetjouwing oer de net ratifisearre 
ûnderdielen fan it hânfest; 

4. de brief oan PS mei nr. 01919932 (oanbieden rapport oan PS) te 
wizigen en deputearre frou Poepjes te mandatearje de brief fêst te 
stellen; 

5. It rapport beskikber te stellen foar tredden dy’t der belangstelling foar 
hawwe. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Personeel & 
Organisatie 

 B3 Onderzoek in dienst nemen bepaalde functiegroepen 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In de Statenvergadering van 30 juni jl. is een motie aangenomen met het 
verzoek te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om medewerkers in 
bepaalde functiegroepen, die op basis van een dienstverleningscontract of 
uitzendcontract structureel werken voor de provincie, in eigen dienst te 
nemen en de eventuele gevolgen daarvan te verwerken in de begroting 
2022. Voorgesteld wordt akkoord te gaan met de inhoud van het 
uitgevoerde onderzoek en de begroting ongewijzigd te laten. 

   
  D.S. beslute: 

1. akkoord te gaan met de uitkomsten van het naar aanleiding van motie 
2724 uitgevoerde onderzoek conform de inhoud van bijlage 2 en de 
begroting 2022 ongewijzigd te laten; 

2. PS voor te stellen om de situatie van de medewerkers die op basis 
van een dienstencontract werkzaam zijn ongewijzigd te laten en voor 
wat betreft uitzend- en payrollmedewerkers aan te geven dat zij bij 
goed functioneren kunnen worden geplaatst op de opengestelde 
vacature, als na twee jaar blijkt dat hun werkzaamheden structureel 
van aard zijn; 

3. de brief aan PS (bijlage 3) vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Bestuurszaken  B4 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. Beantwurding skriftelijke fragen fan it CDA/ dhr. R. Algra oer feiligens 

fan de brêge fan Koatstertille d.d. 13 oktober 2021; 
c. Beantwoording schriftelijke vragen van de VVD/ dhr. D. Pool over 

brug Kootstertille d.d. 13 oktober 2021; 
d. Beantwoording schriftelijke vragen van de ChristenUnie/  

dhr. M. de Vries over inzet corona herstelpakket Noord-Fryslân d.d. 
26 augustus 2021. 

   
  D.S. beslute: 

1. de brieven bij punt b en c te wijzigen en gedeputeerde Fokkens te 
mandateren de brieven vast te stellen; 

2. de brief bij punt d vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Bestuurszaken  B5 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt om de onderstaande brief aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Aanvalsplan Grutto 2022’ (01927747) van de opgave Groen 

Fryslân. 
   
  D.S. beslute: 

de brief aan PS vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 27 oktober t/m 1 november 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten over de periode van 28 september tot en  

  met 1 november 2021 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
 

 
 

Omgevingszaken 
 

 H3 Addendum toelichting Beleidsregels geur Bedrijven Fryslân 2019 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 12 november 2019 zijn de Beleidsregels geur Bedrijven Fryslân 2019 
vastgesteld. 
In de praktijk is echter een onduidelijkheid in de toelichting op deze 
beleidsregels geconstateerd. Het voorstel is om dat middels een addendum 
herstellen. Het betreft het ontbreken van een toelichting op het begrip 
“nieuwe bron”. Met het addendum voegen we de omschrijving toe. 

   
  D.S. beslute: 

1.  het addendum op de toelichting bij de Beleidsregels geur Bedrijven 
Fryslân 2019 vast te stellen; 

2.  de informerende brief aan PS vast te stellen (01924954). 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Biodiversiteit en 
landschap  

 H4 Wijziging begrenzing ganzenfoerageergebieden en 
soortspecifieke ganzenfoerageergebieden 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

PS hebben op 27 mei 2020 besloten de Verordening tot wijziging van de 
Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017 i.v.m. begrenzing 
ganzenfoerageergebieden 2020 vast te stellen. Onderdeel van deze 
wijziging is dat GS de bevoegdheid heeft gekregen kleine aanpassingen 
door te voeren in de foerageergebieden. Het gaat hierbij om kleine 
wijzigingen, zoals bijvoorbeeld het aanpassen i.v.m. ‘witte vlekken’ of 
‘rafelranden’. Met bijgevoegd voorstel wordt dit voor komend seizoen 2021-
2022 ingevuld. 

   
  D.S. beslute: 

de ‘Verordening tot wijziging van de Verordening Wet natuurbescherming 
Fryslân 2017 winterperiode 2021-2022’ vast te stellen.  

   
   

 
Omgevingszaken 
 

 H5 Besluit intrekken ingesteld hoger beroep bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State 

(Hoogland, Fokkinga)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 20 januari 2021 heeft GS hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak 
van  
11 maart 2021 van de rechtbank Noord-Nederland waarin de rechtbank de 
natuurbeschermingsvergunning van de Maatschap Keegstra heeft 
vernietigd. 
Op 29 september 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State uitspraak gedaan in een door de Maatschap Keegstra zelf 
aangespannen zaak. Door deze uitspraak is de eerder verleende PAS 
vergunning gaan herleven, wat betekent dat de Maatschap Keegstra nu 
beschikt over een onherroepelijke vergunning. Voorgesteld wordt om het 
hoger beroep in te trekken, omdat de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State waarschijnlijk zal oordelen dat er geen sprake meer is van 
procesbelang bij het voortzetten van het hoger beroep.  

   
  D.S. beslute: 

in te stemmen met het intrekken van het ingestelde hoger beroep bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de uitspraak 
van de rechtbank Noord-Nederland van 11 maart 2021, zaaknummer: LEE 
21/184. 
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Mobiliteit 
 

 H6 Tussentijdse rapportage 2021 Mobiliteitsbureau Noordoost 
Fryslân 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het bestuur van het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân dient volgens 
artikel 18 van de gemeenschappelijke regeling uiterlijk 15 september aan 
uw college te rapporteren over de uitvoering van de lopende begroting. Aan 
uw college is verzocht om de voorliggende tussentijdse rapportage 2021 
aan te bieden aan Provinciale Staten. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van de tussentijdse rapportage 2021 van het 
Mobiliteitsbureau  Noordoost Fryslân; 

2.  deze rapportage aan te bieden aan Provinciale Staten; 
3.  de begeleidende brief aan Provinciale Staten met kenmerk 01924510 

vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Groen Fryslân  H7 Openstelling SrNL2022 Natuurbeheer 
(Hoogland)   
  Ingetrokken. 
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Economie  H8 Steunkaart Fryslân 2022 -2027 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Doel van regionale steunkaart is dat decentrale overheden ondernemers in 
achterstandsgebieden extra steun kunnen geven in de vorm van 
investerings- of van exploitatiesteun. Ter besluitvorming ligt de keuze voor 
tussen twee steunkaart regio’s varianten binnen Fryslân voor de periode 
van 2022 tot en met 2027.  

   
  D.S. beslute: 

in te stemmen met de steunkaart regio variant 1 (Leeuwarden, 
Smallingerland en Heerenveen) voor de periode 2022 tot en met 2027.  

   
   

 
Landbouw 
 

 H9 Vaststellen wijziging subsidieopenstelling POP3+ herstel 
agrarisch cultuurlandschap 2021 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 7 september 2021 is het openstellingsbesluit POP3+ maatregel 5 ‘niet 
productieve investeringen herstel agrarisch cultuurlandschap, 2021’ 
vastgesteld. Een deel van de cofinanciering zou worden gedekt vanuit de 
Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw (RD NIL) Veenweide en Kleiweide 
mits de stuurgroep RD NIL hiermee zou instemmen. Bestuurlijk is door de 
provincie besloten de cofinancieringsvraag niet voor te leggen aan de 
Stuurgroep RD NIL en zijn alternatieve provinciale middelen voor de 
cofinanciering aangewezen. Hiertoe wordt het openstellingsbesluit 
gewijzigd. 

   
  D.S. beslute: 

1. een budgetschuif van € 100.000 POP3+ EU-middelen van 
maatregel 2 “Fysieke investeringen voor innovatie en 
modernisering van agrarische ondernemingen” naar maatregel 5 
“niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, 
landschap en hydrologische maatregelen Stikstof” vast te stellen; 

2. het besluit ‘wijziging openstellingsbesluit niet-productieve 
investeringen voor herstel agrarisch cultuurlandschap, 2021’ zoals 
bijgevoegd in bijlage 2 vast te stellen; 

3. de cofinanciering ter waarde van € 400.000 voor artikel 3 onder b 
van ‘wijziging openstellingsbesluit niet-productieve investeringen 
voor herstel agrarisch cultuurlandschap, 2021’ ten lasten te leggen 
aan het BCB POP4 inplaats van de ten laste legging aan budget 
van Regiodeal Natuurinclusieve landbouw Veenweide en Kleiweide 
vast te stellen; 

4. de additionele uitvoeringskosten ter waarde van € 20.000 ten laste 
te leggen aan het BCB POP4 vast te stellen.  
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Bestuurszaken  H10 Beslútfoarming Hjerstreses 2021 (iepenbiere stikken) 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Nei de regeling “Besluitvorming in de vakantieperiode” wurde DS op de 
hichte brocht fan de besluten dy’t út namme fan it kolleezje nommen binne 
yn it hjerstreses fan 2021. Dit útstel giet oer de iepenbiere besluten. 

   
  D.S. beslute: 

kennis te nimmen fan de neikommende besluten dy’t nommen binne yn it 
hjersreses fan 2021: 
- beantwoording Statenvragen voortgang Holwerd aan Zee; 
- brieven i.v.m. aanbesteding onrendabele adressen; 
- brief aan de gemeente Heerenveen over hoofdfietsroutes. 

   
   

 
  


