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 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 2    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 5 jannewaris 2021 
   wurdt ûnferoare fêststeld.  
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Groen Fryslân 
 

 B1 Actualisatie startnotitie Friese aanpak stikstof 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

GS hebben op 8 december 2020 ingestemd met de startnotitie Friese 
aanpak stikstof. Die ging uit van het wetsvoorstel stikstofreductie en 
natuurverbetering. Bij de Tweede Kamerbehandeling van dat voorstel heeft 
de Minister extra ambities en resultaatverplichtingen toegevoegd. 
Aangezien die wet ook voor de provincie uitgangspunt voor de verdere 
aanpak is, heeft de dienst gemeend dat aanpassing van de notitie aan die 
aanscherping op zijn plaats is. Daarmee krijgen PS een aangepaste 
startnotitie.  

   
  D.S. beslute: 

1.  in te stemmen met de aanpassingen in de op 8 december 
vastgestelde startnotitie Friese aanpak stikstof; 

2. de oanbiedingsbrief aan PS te wijzigen en gedeputeerde Fokkinga te 
mandateren 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 
41 RvO vast. Het betreft: 
b. Beantwurding skriftlike fragen fan GrienLinks/ frou C. Kuipers,  

FNP/ dhr. S. Posthumus en PvdA/ dhr. J. Walrecht oer evaluaasje 
TopDutch d.d. 11 desimber 2020. ( De brief is reeds verzonden.) 

   
  D.S. beslute: 

de brief vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 

Bestuurszaken  B3 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De onderstaande brieven aan PS vaststellen: 
b. Brief ‘Afhandelen motie 1445’ (01832366) van de afdeling 

Omgevingszaken; 
c. Brief ‘Windpark Fryslân’ (01820832) van de afdeling Financiën en 

Personeelszaken; 
d. Brief ‘Oanpaste fersje Startnotysje oanpak stikstof’ (01836972) fan de 

opjefte Grien Fryslân (Deze brief is reeds verzonden). 
   
  D.S. beslute: 

1. de brieven aan PS bij punt b en d vast te stellen; 
2. de brief aan PS bij punt c te wijzigen en gedeputeerde De Rouwe te 

mandateren de brief vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 6 t/m 12 januari 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten van 17 december 2020 t/m 6 januari 2021 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
 
 
Financiën en 
personeelszaken 

 H3 Decembercirculaire provinciefonds 2020 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In de decembercirculaire van het provinciefonds is de raming van de 
algemene uitkering en de decentralisatie-uitkeringen opgenomen. Deze 
circulaire heeft een beperkt effect op de algemene uitkering. Daarnaast 
wordt er een aantal decentralisatie uitkeringen toegekend of gewijzigd. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de decembercirculaire provinciefonds 2020; 
2. de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen; 
3. de brief aan Provinciale Staten vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Financiën en 
personeelszaken 

 H4 Normbedragen en (extern) uurtarief 2021 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Jaarlijks worden de nieuwe normbedragen en externe uurtarieven berekend 
en worden aan het College ter vaststelling aangeboden.  

   
  D.S. beslute: 

de normbedragen en (externe) uurtarieven 2021 vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
Financiën en 
personeelszaken 

 H5 Aanwijzing provincie ambtenaar belast met de 
heffing/invordering van provinciale belastingen 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

GS besluiten tot aanwijzing van de opgavenregisseur Financiën en 
Middelen tot provinciaal heffings- en invorderingsambtenaar. De teamleider 
Financiën wordt aangewezen als plaatsvervangend provinciaal heffings- en 
invorderingsambtenaar (de vervanging is geen verandering t.o.v. vorig 
aanwijzingsbesluit). 

   
  D.S. beslute: 

1. de Opgavenregisseur Financiën en Middelen aan te wijzen als: 
a. de provincieambtenaar, belast met de heffing van provinciale 

belastingen, zoals bedoeld in artikel 227a, tweede lid, onderdeel 
b, van de Provinciewet; 

b. de provincieambtenaar, belast met de invordering van provinciale 
belastingen, zoals bedoeld in artikel 227a, tweede lid, onderdeel c, 
van de Provinciewet. 

2. de teamleider Financieel Beheer aan te wijzen als vervanger van de 
Opgavenregisseur Financiën en Middelen als provincieambtenaar 
belast met de heffing van provinciale belastingen en belast met de 
invordering van provinciale belastingen; 

3. het besluit van 18 juli 2017 aangaande de aanwijzing van de 
heffings- en invorderingsambtenaar in te trekken. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Klimaat en 
energie 

 H6 Voornemen Min. EZK tot bekendmaken correspondentie 
provincie i.v.m. Wobverzoek windparken 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

MinEZK vraagt provincie Fryslân om een zienswijze over een bij hen 
ingediend verzoek in kader van de Wob aangaande o.a. alle 
correspondentie die verwijst naar een uitspraak van het Europese Hof van 
Justitie over een Vlaamse windpark zaak. Met bijgevoegde brief stemt u in 
met openbaarmaking van door onze provincie gevoerde correspondentie 
in dezen. 

   
  D.S. beslute: 

bijgevoegde brief nr 01835442 vast te stellen. 
   
   
   

 

 

 

 

 

 MEIDIELINGS 
 
  a. Update Lelylijn: voor kennisgeving aangenomen. 
 


