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

 wurdt ûnferoare fêststeld. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 9    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 15 februari 2022 
   wurdt ûnferoare fêststeld.     
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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 het CDA/ dhr. A. Meijerman 

over Buslijn 71 Waadhoeke d.d. 2 februari 2022; 
c. Beantwoording schriftelijke vragen van het CDA/ dhr. A. Meijerman 

over Waddenveren (midterm review) d.d. 31 januari 2022; 
d. Beantwurding skriftlike fragen fan de ChristenUnie/ dhr. L. van der Pol 

oer it Stellingwerfsk n.o.f. berjocht op de Omrop Fryslân site  
fan 7 febrewaris 2022 

e. Beantwurding skriftlike fragen van de FNP/ dhr. G. van der Mei oer 
‘500-euro projekten’ fan 20 jannewaris 2022; 

f. Beantwoording schriftelijke vragen van GrienLinks/ dhr. J. Knol over 
stikstofrechten en natuurbelang d.d. 31 januari 2022; 

g. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdD/ dhr. M. Brouwer,  
de PvdA/ mevrouw H. Jansen, GrienLinks/ mevr. C. Kuipers, de SP/ 
mevr. H. Goede, D66/ dhr. D. van der Weijde-Hoogstad en 50PLUS/ 
dhr.T. Wiersma over geitenhouderijen in Fryslân d.d. 31 januari 2022; 

h. Beantwoording schriftelijke vragen van GrienLinks/ dhr. J. Knol en de 
PvdA/ dhr. E. de Groot over aandringen op complete afweging 
vergunning gaswinning Ternaard d.d. 15 februari 2022. 

   
  D.S. beslute: 

1. de brieven bij punt b, c, d, e, f en h vast te stellen; 
2. de brief bij punt g te wijzigen en gedeputeerde Fokkinga te 

mandateren die brief vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
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 ‘Resultaten onderzoek stimuleringscampagne fietshelm’ (motie 

2465) (01968408) van de opgave Mobiliteit; 
c. Brief ‘Fryske beamme- en boskestrategy’ (01960918) van de opgave  

Groen Fryslân; 
d. Brief ‘Consequenties provinciale infraprojecten N355 en mogelijk 

N358 t.g.v. gedeeltelijke stremming brug Kootstertille’ (01964472) van 
de opgave Bestemming Fryslân. 

   
  D.S. beslute: 

de brieven aan PS vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Omgevingszaken 
 

 B3 Omgevingsverordening en aangepast PCLG advies en 
gewijzigde bijlagen 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 1 februari jongstleden heeft uw College ingestemd met de 
Omgevingsverordening Fryslân 2022. Op dat moment was het PCLG-
advies over de omgevingsveordening nog niet definitief en waren drie 
bijlagen bij de omgevingsverordening nog niet helemaal gereed. Het 
definitieve advies van de PCLG en de drie bijlagen gaan hierbij. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van het definitieve advies van de PCLG; 
2. in te stemmen met het opnemen van de Bijlagen 2.4 “Natuurnetwerk 

Nederland”, 7.2 “Toedeling Vaarwegbeheer” en 3.1 “Regionale 
waterkeringen” als onderdeel van de Omgevingsverordening Fryslân 
2022 en deze stukken ter vaststelling voor te leggen aan PS. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Publyksplein  B4 Voortgangsbericht Versnellingsagenda Noordoost Fryslân 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In dit advies informeren wij u over de voortgang van de Versnellingsagenda 
voor de regio Noordoost-Fryslân. U leest welke projecten subsidie hebben 
ontvangen uit de middelen van de Versnellingsagenda. En ook dat ambities 
zoals opgenomen in de Beleidsbrief Leefberens uit 2018 mede tot stand 
komen d.m.v. de Versnellingsagenda. Daarnaast adviseren wij u de brief 
aan Provinciale Staten vast te stellen over de voortgang en over de 
monitoring en evaluatie van de Versnellingsagenda door het Fries Sociaal 
Planbureau. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis nemen van de voortgang van de Versnellingsagenda voor  
de regio Noordoost-Fryslân; 

2.  de brief aan Provinciale Staten inclusief de bijlage (nr. 01961783) 
vast te stellen.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Leefberens 
 

 B5 Aanjaagbudget voor opdrachten netwerkversterking 
gezondheid zorg en welzijn uit coronaherstelpakket Lok op 1: 
No en Moarn II 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Door het organiseren van het symposium met de werktitel: ‘Het eerlijke 
verhaal over de toekomst van gezondheid, welzijn en zorg in Fryslân’ en 
het uitvoeren van de hieruit voortvloeiende vervolgacties (€ 80.000,-) en het 
organiseren van 3 themabijeenkomsten (€ 20.000,-) voor de bestuurstafel 
Seker en Sûn worden netwerken op het gebied van zorg en welzijn 
versterkt (financiering € 110.000 incl. proceskosten vanuit het Moarn-deel 
van het tweede herstelpakket Lok op 1: No en Moarn II). 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de voorgestelde invulling van de doelstellingen op 
het gebied van welzijn en gezondheidszorg in het kader van het 
Coronaherstelpakket Lok op 1: No en Moarn II; 

2. de begrotingswijziging van €100.000,- vanuit het Lok op 1: No en 
Moarn II budget naar het nieuwe budget netwerkversterking 
gezondheid, zorg en welzijn van leefberens en € 10.000 voor de 
proceskosten vast te stellen. 
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Publyksplein 
 

 B6 Uitvoeringstermijn noodfonds: No & Moarn - 500 euro regeling 
herinvoeren - kleine leefbaarheidsinitiatieven verlengen 

(Fokkinga)   
  Ingetrokken. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 16 februari t/m 1 maart 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten  
(Fokkens) 
  geen. 
 

 
 
Groen Fryslân  H3 Vaststellen ontwerpbesluit aanwijzen zwemwaterlocaties 2022 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

GS wijzen jaarlijks de zwemwaterlocaties in oppervlaktewater aan in 
overeenstemming met de Wet Hygiëne Veiligheid Badinrichtingen en 
Zwemwateren (Whvbz), art 10b, lid 2. 
De lijst met de door GS aan te wijzen locaties is ten opzichte van het jaar 
2021 ongewijzigd. Voor de zwemwaterlocaties Swanneblom bij Slappeterp, 
Nannewiid nabij Oudehaske, De Leien bij Rottevalle en De Vleyen op 
Ameland wordt aan het college gevraagd om een negatief zwemadvies in 
te stellen.  
Dit is een ontwerp besluit. 

   
  D.S. beslute: 

1. het ontwerpbesluit met betrekking tot het aanwijzen van de 
zwemwaterlocaties voor het jaar 2022, conform bijlage 1 (lijst) vast te 
stellen; 

2. een negatief zwemadvies in te stellen voor de zwemwaterlocaties 
Swanneblom, Nannewiid, De Leien en De Vleyen; 

3. het ontwerpbesluit voor de aanwijzing van zwemwaterlocaties ter 
inzage te leggen van 4 maart tot en met 14 april, 2022. 
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Economie  H4 Incidentele subsidie cofinanciering REACT-EU project 'Noord-

Nederland verdient circulair' 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het doel van het project ‘Noord-Nederland verdient circulair’ is om vanuit 
het bedrijfsleven de transitie naar de circulaire economie te versnellen. Het 
project draagt bij aan een betere samenwerking in Noord-Nederland op het 
gebied van de circulaire economie ten behoeve van het noordelijke 
bedrijfsleven. Het project ontvangt een REACT-EU-bijdrage van  
€ 1.500.000,- beschikbaar te stellen aan dit project. Voorgesteld wordt een 
cofinancieringsbijdrage van € 87.547 te verstrekken. 

   
  D.S. beslute: 

1.  in te stemmen met het verstrekken van een incidentele subsidie van  
maximaal € 87.547,-  ten laste van het cofinancieringsbudget 
EFRO/EZ/Interreg voor het project ‘Noord-Nederland verdient 
circulair’; 

2. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen; 
3. bijgevoegde subsidieverleningsbeschikking met kenmerk 01964476 

vast te stellen. 
   

 
Landbouw  H5 Benoemen leden POP3(+) Adviescommissie Kavelruil 
(Hoogland, Fokkinga)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In januari 2022 is de POP3 (+) maatregel proceskosten Kavelruil 2022 
opengesteld. De aanvragen worden aan de hand van een scorelijst 
beoordeeld door de SNN POP3(+) Adviescommissie Kavelruil. 
Gedeputeerde Staten benoemen twee ambtelijke Friese leden in de 
Commissie en (her)benoemen gezamenlijk met de Gedeputeerde Staten 
van Groningen en Drenthe de voorzitter. 

   
  D.S. beslute: 

1. de heer D.J. Sietsma en de heer E. Lourens te benoemen tot 
ambtelijke leden van de Interprovinciale Adviescommissie POP 3 
Kavelruil, conform bijgevoegde benoemingsbrieven; 

2. gelet op de gelijkluidende besluiten van Gedeputeerde Staten van 
Groningen en Drenthe, de heer P. Dijkstra te herbenoemen tot 
onafhankelijke voorzitter van de Interprovinciale Adviescommissie  
POP 3 Kavelruil, conform bijgevoegde benoemingsbrief. 
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Publyksplein  H6 Uitstelverzoeken Iepen Mienskipsfûns 
(Fokkinga)   
  Ingetrokken. 
   

 
  


