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Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen als bijlage bij de 2de Berap 2020 (peildatum 13 augustus 2020)
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houder
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ingediend 
door

Korte inhoud Motie/Toezegging Eind-datum Status item Behandelend 
Afdeling

Afhandeling

385 Begrutting 2013 PS 7-11-2012 A. Fokkens FNP;
PvdA; PVV Fersykje it kolleezje fan DS

- mei Wetterskip Fryslân heldere prestaasje-yndikatoaren ôf
te praten as maat foar it kwalitatyf iitfieren fan har eigen
behear- en ûnderhâldsplan (BOP)
- PS dêroer uterlik april 2013 te ynformearjen

1-4-2013 In
behandeling

Bestemming Fryslân Op 25 april 2018 is een Startnotitie oeverbeheer behandeld in uw Staten. Deze 
startnotitie is vastgesteld, met een amendement om de varianten 2 en 4 ook te 
onderzoeken (naast de varianten 0 en 1). Daarmee is het gewenste Plan van 
Aanpak vastgesteld. Deze toezegging is tijdens de Statenvergadering van 18 juli 
2018 aangeboden ter afvoering van de lijst. Via een amendement, zie bijlage, 
hebben uw Staten besloten dat deze toezegging nog niet kan worden afgevoerd. 
Dit wordt nader opgepakt in het vervolgtraject m.b.t. het oeverbeheer. Bij nader 
inzien heeft de toezegging een strekking die breder gaat dan alleen oeverbeheer. 
Vanuit die optiek is het maar de vraag of vanuit dit dossier invulling kan worden 
gegeven aan deze toezegging. Een heroverweging van deze toezegging wordt 
voorbereid, waarbij wij deze meenemen in de behandeling van dit dossier zoals 
vooralsnog voor 16 december 2020 gepland staat.

240 Nota Natuur en Landelijk 
Gebied

PS 27-6-2012 D. Hoogland PvdA;
Friese 
Koers

moasje 01B-6
Provinsjale Staten fersykje it kolleezje fan Deputearre 
Steaten:
- oan de addisjonele funksje fan de Nasjonale parken en
nasjonale lânskippen, priori-teit te jaan by de jilden út it ‘lente’-
akkoart.
- mei in plan nei PS te kommen oer de konsekwinsjes fan de
ôfname fan it jild, be-oeld foar it ûntwikkeljen en tichter by de
minsken bringen fan de kearnwearden fan dizze parken en
lânskippen.

27-6-2014 In
behandeling

Groen Fryslân Er is landelijk voor de Nationale Parken een uitvoeringsnotitie opgesteld.In 
aansluiting daarop wordt gekeken naar het beleid voor de Friese Nationale 
Parken. Wanneer deze is afgerond wordt PS hierover geinformeerd.  

863 Jierstikken 2013 Cie. 
B&M/L
LW

14-5-2014 A. Fokkens
Deputearre Poepjes seit ta dat PS de beskikbere ynformaasje 
oer de baggerdepots krije.

16-10-2014 In
behandeling

Bestemming Fryslân
In verband met prioritering bij de aanpak van de stortplaats Ald Dwinger, is 
het onderzoek naar de overige Navos-stortplaatsen en baggerdepots, die in 
eigendom zijn van de provincie, deels opgenomen in een apart 
onderzoeksprogramma. Dit wordt momenteel voorbereid in samenwerking 
met de FUMO (het zgn. Bodemconvenant) en duurt tot 2020.

721 Frysk Miljeuprogramma PS 16-10-2013 D. Hoogland GrienLinks
Yn 2014 te kommen ta in konkreet en mjitber programma dat 
ynsjoch jout yn de besteande ‘biodiversiteit’ en de te nimmen 
maatregels om dizze te ferbetterjen

17-12-2014 In
behandeling

Groen Fryslân

T.b.v. uw vergadering op 10 juli 2019 is als bijlage bij het onderwerp 'Natuur
in Fryslân: haalbaar & betaalbaar', het Rapport Bioferskaat yn Fryslân
toegevoegd. In dit rapport wordt ingegaan op de biodiversiteit in Fryslân, de
provinciale inspanningen en de ontwikkelingen/ kansen op dit terrein. Deze
rapportage is het uitgangspunt voor een Herstelplan Biodiversiteit, waarvan
de Startnotitie volgens de planning in september 2020 door PS wordt
behandeld. In februari 2021 volgt het definitieve Herstelplan Biodiversiteit.
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1.198 Ynterpellaasjedebat oer de 
REC 

PS 24-2-2016 D. Hoogland ChristenUn
ie; D66; 
GrienLinks
; PvdA; 
SP; PvdD

Verzoeken het college:

met het oog op een actualisatie van de vergunning een 
onderzoek te laten uitvoeren naar de Best Beschikbare 
Techniek (BBT) voor de REC waar minimaal in is 
opgenomen:

1. Het zodanig inrichten van de oven dat het in de lucht
brengen van (deels) niet gereinigde (rook)gassen en/of
dioxines onmogelijk maakt;
2. Het minimaliseren van de kans op storingen (met name
voor stof en zoutzuur);
3. Het doen van onderzoek volgens voorschrift 4.2.5 van de
vergunning en daarin ook de emissies tijdens storingen van
kwik en dioxines opnemen;
4. Het evalueren van de MER volgens Wm artikel 7.39 (het
bepalen van de daadwerkelijke effecten op het milieu en het
toetsen van de prognoses uit de MER);
5. Het ijken van de omrekenmethode ter bepaling van de
verbrandingstemperatuur, een en ander conform het advies
van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak, de StAB.

En verzoeken het college de uitkomsten van het onderzoek 
en de nodige aanpassingen in de vergunning en installatie in 
de eerste helft van 2016 ter kennisname voor te leggen aan 
Provinciale Staten. 

24-5-2016 In
behandeling

Groen Fryslân
Over de uitgevoerde onderzoeken en de aanpassingen in de vergunningen 
hebben wij uw Staten de afglopen jaren op meerdere momenten schriftelijk 
geïnformeerd. Of de REC voldoet aan het voortschrijdend gemiddeld was 
het laatste punt dat nog openstond. Het voortschrijdend jaargemiddelde kon 
voor het eerst worden getoetst op 1 februari 2020. Bij toetsing en met 
toepassing van de correctie voor meetonzekerheid, blijkt dat het 
jaargemiddelde lager is dan de vergunde jaargemiddelde 
emissiegrenswaarde. 
Wij hebben u deze motie aangeboden ter afvoering van de lijst t.b.v. uw 
vergadering op 22 april 2020. U heeft via amendement 2 aangegeven deze 
motie nog niet van de lijst te willen verwijderen. Wij nemen de motie 
opnieuw in behandeling. 

968 N359 Lemmer PS 22-10-2014 A. Fokkens CDA
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om met de 
gemeente De Friese Meren en de Lemster mienskip te 
komen tot een gezamenlijke visie met betrekking tot Lemmer, 
als
toekomstige ‘Poort van Fryslân.

22-10-2016 In
behandeling

Bestemming Fryslân De gemeente hat petearen fierd mei ferskate partijen oer de ynhâld fan de 
fisy. It doel wie om dit yn de earste helte fan 2018 oan de gemeenterie foar 
te lizzen ta beslútfoarming. Lykwols duorret it flink langer foardat de fisy 
klear is. Op dit stuit wurdt der wurke oan in fierdere útdjipping troch 
gemeente en provinsje. It inisjatyf leit dêrmei noch hieltyd by de gemeente 
De Fryske Marren. Wy sille de gemeente oantrûne op it ree meitsjen fan 
dizze fisy, úterlik yn de earste helte fan 2020. 

965 N359 Lemmer PS 22-10-2014 A. Fokkens CDA; FNP
Fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten
- de utwurking fan de maatregels ut de Basisfariant oer de
earste twa jier yngreven te monitoarjen en te evaluearjen;
- en dêr yn elk gefal de folgjende eleminten yn mei te
nimmen: wachttiden wettersport, trochstreaming autoferkear
en fytsers, ferkearsfeiligens, klachten oer de maatregels,
maatskiplike en bestjoerlike akseptaasje;
- dizze evaluaasje oan de Steaten en de gemeente takomme
te litten om te besjen oft der op dat stuit care maatregels
nedich binne;

23-10-2016 In
behandeling

Bestemming Fryslân Dit is een continue proces. Met de monitoring zal worden begonnen na de 
realisatie. Het project is eind 2018 nagenoeg afgerond. De eindevaluatie 
kan pas twee jaar na realisatie plaatsvinden. Daarom kunnen wij niet eerder 
dan in 2020 inhoudelijk op deze motie reageren. Dilemma daarbij is wel dat 
nog niet duidelijk is hoe lang de impact van de maatregelen rondom het 
Corona-virus door zullen werken in de verkeersbewegingen. Dit heeft onze 
aandacht.
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1.131 Ynfiering Breedbân 
(Frageoerke)

PS 23-9-2015 K. Fokkinga
It stribjen is om de skoallen ek binnen it jier glêsfezel te jaan.

28-10-2016 In
behandeling

Bestemming Fryslân In onze brief van 15 januari 2019 (met kenmerk 01620337) staat 
aangegeven dat op dit moment onderzocht wordt in hoeverre scholen 
toegang hebben tot snel internet. Als er een concrete aanpak voor scholen 
is geformuleerd zal er duidelijk antwoord kunnen worden gegeven op de 
toezeggingen 1131, 1424 en 1427. 

1.045 Feangreidefisy PS 21-1-2015 D. Hoogland CDA;
ChristenUn
ie; FNP; 
VVD

Fersykje It kolleezje fan Deputearre Steaten by de utwurking 
fan de plannen foar it feangreidegebiet mei klam te sjen nei 
de mooglikheden om projekten op te setten dy’t yn 
oanmerking komme foar de regeling ‘koolstofarme ekonomy’ 
om sadwaande tagelyk de ynnovaasjekrêft en griene
ekonomsyke groei yn it feangreidegebiet mar ek de C02-
reduksje te tsjinjen;
- Nei it Citwurkjen tan de gebietsplannen oan PS te
rapportearjen hoe’t oan de
Europeeske doelstellingen foar Griene Ynnovative en C02-
earme groei yn it feangreidegebiet bydroegen wurdt;

22-1-2017 In
behandeling

Bestemming Fryslân Wij nemen de uitwerking van deze motie mee in het Veenweideprogramma 
2020-2030. Dit Veenweideprogramma wordt in het eerste kwartaal van 
2021 aan Uw Staten voorgelegd."

1.538 Ramtnota 2018 PS 28-6-2017 S.A.E.
Poepjes Deputearre Steaten is net tefreden oer de fuortgong fan de 

keunstlessen (risseltaat 13); dêrom komt dêr ekstra ynset op. 
Provinsjale Steaten wurde noch foar de simmer mei in brief 
ynformearre oer wat dêr ekstra foar dien wurdt. 

28-9-2017 In
behandeling

Leefbaar Fryslân
Eind 2017 zijn er beschikkingen uitgegaan m.b.t. resultaat 13 en is er extra 
inzet gepleegd door een eenmalige bijdrage aan de CJP Cultuurkaart. Uw 
Staten zijn hierover in het eerste kwartaal van 2018 geïnformeerd. Op 29 
mei 2018 stuurden wij u een brief (nr. 01529543) over de afhandeling van 
deze toezegging. Op 31 oktober 2018 hebben wij deze toezegging 
aangeboden ter afvoering van de lijst. Via een amendement heeft u toe 
aangegeven dat deze toezegging nog niet van de lijst kan worden 
verwijderd. Wij nemen de toezegging terug in behandeling.
PS worden in 2020 nader geïnformeerd over de afhandeling van deze 
motie.

1.125 Utfieringsaginda 2015-2016 PS 23-9-2015 S. de Rouwe GrienLinks
; PvdA; 
PvdD

Duurzaamheid als uitgangspunt en belangrijk criterium voor 
de nieuwe economische agenda en de daarbij horende 
fondsen te nemen.

1-10-2017 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

Stavaza 03-06-2019: Deze toezegging is tijdens de Statenvergadering van 
18 juli 2018 aangeboden ter afvoering van de lijst. Via een amendement, zie 
bijlage, hebben de Staten besloten dat deze toezegging nog niet kan 
worden afgevoerd. In afwachting van het nieuwe college geven we hier 
nadere invulling aan. 2019-12-17  In de nieuwe beleidsbrief Economie 
zullen we hier invulling aan geven. Deze staat op de PS planning voor eind 
2020.

1.366 Twadde 
Bestjoersrapportaazje 2016

PS 9-11-2016 S. de Rouwe
Evaluaasje fan de proseduere Berap en begrutting wurdt yn 
jannewaris meinommen by de evaluaasje fan de 
beliedsbrieven. Dêrby wurdt ek meinommen de oansluting fan 
beliedsbrieven op begrutting en oarsom. 

9-11-2017 In
behandeling

Bestjoer en Direksje
Stand van zaken in december 2017: de evaluatie is uitgevoerd en heeft ook 
aanbevelingen opgeleverd. In de auditcommissie van oktober 2017 is 
vervolgens een proces afgesproken om de PenC cyclus te herijken. Vooral 
de berap’s en de koppeling tussen de PenC en beleid zijn daarin benoemd 
als belangrijke onderwerpen.
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1.492 Konsept begrutting 
Waadfûns en 
Útfieringsramt Waadfûns

PS 24-5-2017 S.A.E.
Poepjes

VVD
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

- in het monitoringskader op basis van de indicatoren, de
resultaten en de effecten zichtbaar te maken;
- om er op toe te zien dat dit monitoringskader voor het
Investeringskader Wadden in 2017 nog wordt opgesteld en
ter informatie wordt toegezonden aan Provinciale Staten.

31-12-2017 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

1.849 Fêststelling provinsjaal 
ynpassingsplan Wynpark 
Nij Hiddum-Houw

PS 27-6-2018 S.A.E.
Poepjes

GrienLinks
; SP Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

- bij energie-initiatieven met grote ruimtelijk impact de
omgeving te betrekken volgens het sinnetafel principe, dat wil
zeggen om samen met omwonenden, initiatiefnemers,
bedrijven, milieuorganisaties en energiespecialisten om tafel
te gaan en te bekijken binnen een zoekgebied op welke
precies en onder welke voorwaarde een initiatief te realiseren
is.

2-1-2018 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân Dit wordt meegenomen bij nieuwe energieprojecten en in de verdere 

uitwerking van de Omgevingsvisie.

1.794 Brief DS oer Interbestuurlijk 
Programma, van Rijk, IPO, 
VNG en UvW fan 13 
febrewaris 2018

Steate
kommi
sje

11-4-2018 K. Kielstra Gedeputeerde Kielstra zegt toe om in de reeds toegezegde 
brief ook in te gaan op de aanvullende vragen van Statenlid 
frou M.A. Fokkens-Kelder (VVD) m.b.t. de financiële 
consequenties van het IBP.

2-5-2018 In
behandeling

Bestjoer en Direksje

1.793 Brief DS oer Interbestuurlijk 
Programma, van Rijk, IPO, 
VNG en UvW fan 13 
febrewaris 2018

Steate
kommi
sje

11-4-2018 K. Kielstra Gedeputeerde Kielstra zegt toe om in een brief te 
verduidelijken op welke wijze de Staten betrokken kunnen 
worden bij de verdere uitwerking van het IBP op een andere 
wijze dan het informeren van de Staten. Deze brief zal binnen 
twee weken naar de Staten worden verzonden.

2-5-2018 In
behandeling

Bestjoer en Direksje

1.493 Konsept begrutting 
Waadfûns en 
Útfieringsramt Waadfûns

PS 24-5-2017 S.A.E.
Poepjes verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

- te bevorderen dat er in 2017 een monitoringskader
Waddenfonds door het Waddenfonds wordt opgesteld;
- dit monitoringskader ter informatie aan Provinciale Staten
toe te zenden.

24-5-2018 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân Op 7 september 2018 heeft het algemeen bestuur van het Waddenfonds 

het monitoringskader van het Waddenfonds, zoals beschreven in het 
rapport "Projectmonitoring en evaluatie Waddenfonds-Systematiek en 
werkwijze" vastgesteld. Dit monitoringskader heeft zowel betrekking op 
projecten gesubsidieerd door het Waddenfonds als projecten in het kader 
van het meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied (IKW). 
Hierover zal nog gecommuniceerd worden met PS van de 
Waddenprovincies.
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1.524 Beliedsbrief Duorsume 
Lânbou

PS 21-6-2017 K. Fokkinga D66;
PvdA; SP fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten om:

- Yn Den Haach te bepleitsjen dat Nederlân yn Brussel in
wiziging fan POP-betingsten foarleit om de weryntroduksje
fan seldsume rassen út it POP-3 betelje te kinnen;
- as dit foar it OPO-3 net slagget, dit yn elts gefal foar it nije
GLB jilde te litten;
- Stimulearringsmaatregels foar de weryntroduksje fan
seldsume rassen, lykas de Fryske readbûnte ko, op te
stellen en oan PS foar te lizzen;
- Dizze stimulearringsmaatregels foar sawol fauna as flora
jilde te litten;
- Hjirfoar ek provinsjale kofinansiering beskikber te stellen.

21-6-2018 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

Over de wijze waarop invulling is gegeven aan deze motie hebben wij PS 
schriftelijk  geïnformeerd in onze brief d.d. 9 juli 2019 (kenmerk 01682439). 
Deze invulling is tijdens de vergadering van PS op 25/9/2019 als 
onvoldoende beoordeeld, de motie is hierop opnieuw door ons   in 
behandeling genomen.

Wij informeren u in gesprek te zijn getreden met het Platform Fryske 
Rassen, om gezamenlijk te proberen om de bij zeldzame rassen en 
gewassen betrokken partijen naar de toekomst toe te steunen.  Streven is 
om dit te verankeren in het beleid bij verschillende organisaties zoals 
landbouw- en natuurorganisaties, consumenten, en daarvoor ook 
verschillende verdienmodellen te vinden. Dit traject loopt in overleg met het 
Platform.

1.522 Beliedsbrief Duorsume 
Lânbou

PS 21-6-2017 K. Fokkinga PvdA; VVD
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten onderzoek 
te doen bij de EU naar de mogelijkheden om heel de 
provincie Fryslân als proeftuin/pilotgebied aan te wijzen in de 
transitie naar duurzame landbouw en PS in het najaar van 
2017 hierover te informeren. 

21-6-2018 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

De minister van LNV heeft in het realisatieplan voor de kringloopvisie Noord 
Nederland aangewezen als experimenteergebied (Realisatieplan Visie LNV 
17-6-2019). Binnen het kader van de Regiodeal Natuur Inclusieve
Landbouw Noord-Nederland kunnen projecten hiervoor worden
voorgedragen.

1.263 It Risikoferleegjend 
Ynfrastruktuer Programma 
(RYP) - de wei nei 0

PS 29-6-2016 A. Fokkens CDA; FNP;
PvdA; SP; 
VVD; 
50PLUS; 
PvdD

verzoeken het college om binnen vier jaar zoveel mogelijk 
onveilige oversteekplekken veilig te maken in overleg met 
betrokkenen en omwonenden. Het overzicht van onveilige 
oversteken te verwerken in uitvoeringsprogramma Verkeer & 
Vervoer, zodat in het hoofdstuk 'Infrastructuur'de verbetering 
van de veiligheid van de oversteken herkenbaar verwerkt 
wordt in het uitvoeringsprogramma bij paragraaf 1.2 
Infrastructuur 

29-6-2018 In
behandeling

Bestemming Fryslân "It is spiternôch ek net slagge om in oersjoch fan únfeilige fytsoerstekken yn 
it Útfieringsprogramma Ferkear en Ferfier fan 2020 op te nimmen. Yn de 
fierdere útwurking fan ynfrastrukturele maatregels (risseltaten 40 en 41 út it 
Bestjoersakkoard) sille wy ek sjen nei fytsoerstekken. Ien en oar sil liede ta 
in oanfoljend ynfrastruktureel programma. Ús ynstek is om dat mids 2020 
klear te hawwen en ta kundskip oan te bieden oan PS. 

1.823 Sjenswize konsept 
begrutting 2019 Waadfûns

PS 23-5-2018 S.A.E.
Poepjes

It ferslach fan it petear mei de Noardlike Rekkenkeamer oer 
harren rapport ‘Het Waddenfonds gemonitord’ wurdt de 
Steaten tastjoerd.

28-7-2018 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

20/01/2020  Het verslag zou destijds door het Waddenfonds aan het college 
gezonden worden. Dit blijkt niet gebeurd en zo is ook het verslag niet aan 
PS gezonden. De dienst bekijkt hoe deze motie nog ingevuld kan worden. 

1.284 Beliedsbrief 'Mei hert, holle 
en hannen'

PS 7-9-2016 S.A.E.
Poepjes

D66; 
GrienLinks
; PvdA; 
PvdD

Verzoeken het college om het instrument beleidsbrief op korte 
termijn opnieuw te bekijken op bruikbaarheid voor de 
kaderstellende en controlerende functie van PS en daar in 
januari 2017 het gesprek met PS over aan te gaan. 

7-9-2018 In
behandeling

Bestjoer en Direksje
Er is een interne evaluatie gedaan naar het instument beleidsbrief. 13-12-
2016 is dit rapport in GS vastgesteld en is er een informerende brief (met 
rapport), kenmerk 01377837 naar PS verstuurd. Volgens de huidige 
planning zal het gesprek met PS over beleid plaatsvinden op 12 april.

1.283 Beliedsbrief 'Mei hert, holle 
en hannen'

PS 7-9-2016 S.A.E.
Poepjes

50PLUS
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten onderzoek 
te (laten) doen naar het invoeren van een demografische 
paragraaf (vorm en inhoud) bij het aanvragen van subsidie in 
het kader van de beleidsbrief CTOS en PS daaromtrent op 
korte termijn nader te informeren. 

7-9-2018 In
behandeling

Leefbaar Fryslân
Onderzocht wordt in hoeverre dit meegenomen kan worden bij 
subsidieaanvragen. Is gekoppeld aan Id. 1277.
PS wordt voor de zomer van 2020 geïnformeerd over de afhandeling van 
deze motie.

1.277 Beliedsbrief 'Mei hert, holle 
en hannen'

PS 7-9-2016 S.A.E.
Poepjes Oangeande demografyske ûntwikkelingen; as amendemint 10 

feroare wurdt yn in moasje en de moasje komt der troch, wol 
de deputearre dit graach oppakke as ûndersykspunt om te 
sjen oft dit útfierber is. 

7-9-2018 In
behandeling

Leefbaar Fryslân
Dit amendement is vervallen, maar wordt meegenomen in de behandeling 
van motie 13 van PS-vergadering 7 september 2016. Zie hiervoor motie 
Id.1283. 
PS wordt voor de zomer van 2020 geïnformeerd over de afhandeling van 
motie 1283 en toezegging 1277.
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Datum Porte-feuille-
houder

Motie 
ingediend 
door

Korte inhoud Motie/Toezegging Eind-datum Status item Behandelend 
Afdeling

Afhandeling

1.291 Ynkommen stikken PS 28-9-2016 K. Kielstra
Takom foarjier wurdt der in sesje organisearre foar 
Provinsjale Steaten wêryn't yntegraal maatskiplike 
ûntwikkelings, bestjoerlike en politike feroarings en feroarings 
yn de amtlike organisaasje ûnderwerp fan petear binne. 

5-10-2018 In
behandeling

Finânsjes en 
Personeelssaken In februari 2018 is er in een uitgebreide bijeenkomst met PS, GS en de 

dienst gekeken naar de bestuurlijke Planning en Control. Daarin is onder 
andere gesproken over de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen, 
de rol en verantwoordelijkheid van PS daar in en ook naar de 
consequenties voor de organisatie. Vervolgens is in het kader van het 
strategisch personeelsbeleid en de strategische personeelsplanning op een 
aantal momenten in PS gesproken over de vertaling van deze 
ontwikkelingen naar de organisatie. Het beeld is dat hiermee voldoende 
uitvoering is gegeven aan de toezegging uit 2016.

1.773 Rapport Noordelijke 
Rekenkamers en 
Randstedelijke 
Rekenkamers 'Het 
Waddenfonds gemonitord'

PS 28-3-2018 K. Kielstra PvdA; 
VVD; FFP

Spreken haar mening uit
Dat de Werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen weer 
bijeen moet komen om:
- de lessen uit dit rapport van de Rekenkamers te trekken;
- dit te betrekken bij haar opdracht om Provinciale Staten te
adviseren over de wijze waarop Provinciale Staten beter
invulling kunnen geven aan hun rol bij deelname aan een
Gemeenschappelijke Regeling.

10-10-2018 In
behandeling

Steategriffy

1.791 Brief DS oer Interbestuurlijk 
Programma, van Rijk, IPO, 
VNG en UvW fan 13 
febrewaris 2018

Steate
kommi
sje

11-4-2018 K. Kielstra
Gedeputeerde Kielstra zegt toe om een schriftelijk antwoord 
te geven op de vragen over de financiële consequenties van 
het IBP, hoeveel budget komt er extra beschikbaar voor het 
IBP en is dit extra budget vrij besteedbaar of zijn er 
voorwaarden aan verbonden.

19-10-2018 In
behandeling

Bestjoer en Direksje

1.360 Ynvestearringsramt 
Waadgebiet 2016-2026

PS 26-10-2016 S.A.E.
Poepjes

PvdA
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:
- te starten met het vooruitdenken over een vervolg van het
Waddenfonds;
- dit samen te doen met het Rijk en de andere
Waddenkustprovincies;
- Provinciale Staten uiterlijk in 2020 te informeren over de
uitkomsten van de gesprekken met het Rijk en de andere
Waddenkustprovincies over de toekomst van het fonds.

26-10-2018 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

Bij brief van 22 mei 2017, kenmerk 01421854, hebben wij u geïnformeerd 
over de afhandeling van deze motie. Op 28 maart 2018 boden wij u deze 
motie aan ter afvoering van de lijst. Via amendement nr. 1 heeft u 
aangegeven dat u de motie niet als afgehandeld beschouwd. U geeft aan 
dat in de brief onvoldoende is onderbouwed op welke wijze de motie 
concreet uitgevoerd gaat worden en er nagedacht wordt over het vervolg en 
de toekomst van het Waddenfonds. Wij nemen de motie opnieuw in 
behandeling. 
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Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen als bijlage bij de 2de Berap 2020 (peildatum 13 augustus 2020)

Id Titel Ver-ga-
der-
ing/ 
Brief

Datum Porte-feuille-
houder

Motie 
ingediend 
door

Korte inhoud Motie/Toezegging Eind-datum Status item Behandelend 
Afdeling

Afhandeling

1.358 Ynvestearringsramt 
Waadgebiet 2016-2026

PS 26-10-2016 K. Kielstra VVD
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten en de 
vertegenwoordigers in het AB van het Waddenfonds:
- Om zich maximaal in te zetten om te voorkomen dat
aanvragen worden ingediend die geen kans maken op een
bijdrage van het Waddenfonds, bijvoorbeeld door:
- een betere communicatie van de criteria om in aanmerking
te komen van een bijdrage van het Waddenfonds;
- een betere communicatie over de procedures om in
aanmerking te komen voor een bijdrage van het
Waddenfonds;
- het minimaliseren van beperkende regelgeving bij het
aanvragen van een bijdrage uit het Waddenfonds.

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:
- Om aanvragers uit Fryslân beter te ondersteunen in het
opstellen van aanvragen;
- Om duidelijk te zijn over de rol die de Provincie wel en niet
heeft in de procedure van de aanvraag en de mede-
financiering van de aanvraag.

26-10-2018 In
behandeling

Bestemming Fryslân Bij brief van 22 mei 2017, kenmerk 01421854, hebben wij u geïnformeerd 
over de afhandeling van deze motie. Op 28 maart 2018 boden wij u deze 
motie aan ter afvoering van de lijst. Via amendement nr. 2 heeft u 
aangegeven dat u de motie niet als afgehandeld beschouwd. Wij nemen de 
motie opnieuw in behandeling. 

1.344 Ynvestearringsramt 
Waadgebiet 2016-2026

PS 26-10-2016 K. Kielstra
Reparaasje fan de boaiemstruktuer wurdt meinommen nei 
kollega-deputearren om te sjen hoe't it dossier der foarstiet, 
hoe't it him ûntwikkelet en wat der dien wurde kin. 

26-10-2018 In
behandeling

Bestemming Fryslân
In behandeling.

1.341 Ynvestearringsramt 
Waadgebiet 2016-2026

PS 26-10-2016 K. Kielstra
Foar de partnerprovinsjes en oare eksterne partijen sille 
kommunikaasje en besluten oerset wurde yn it Nederlânsk. 

26-10-2018 In
behandeling

Bestemming Fryslân  GS voeren deze motie onverkort uit. Dit is binnen de organisatie van het 
Waddenfonds en het Investeringskader Waddengebied procesmatig 
geborgd.

1.340 Ynvestearringsramt 
Waadgebiet 2016-2026

PS 26-10-2016 K. Kielstra
Der is bysûnder omtinken foar Harns. Besjoen wurdt hoe't 
tegearre mei Harns, de projekten rjochte op it Waadfûns dy 
Harns yntsjinje wol, yn dit ynvestearringsramt ta súkses 
makke wurde kinne. 

26-10-2018 In
behandeling

Bestemming Fryslân In nauwe samenwerking met de gemeente Harlingen is een gezamenlijk 
ambitieprogramma Harlingen opgesteld. Dit programma Harlingen is in 
2019 zowel door B&W van Harlingen als door ons college vastgesteld. Met 
Harlingen worden de mogelijkheden van het IKW verkend voor de andere 
onderdelen van het programma. In nauwe samenwerking van de gemeente 
met de provincie en andere stakeholders is een ambitie/visiedocument 
opgesteld voor de Harlinger havens. Gezamenlijk wordt bekeken of en zo ja 
op welke wijze deze projecten invulling kunnen geven aan het 
investeringskader. Een van die projecten betreft de realisatie van een 
innovatieve visserij steiger. De steiger draagt weliswaar bij aan de doelen 
van het IKW, maar voldoet in onvoldoende mate aan de criteria om voor 
een bijdrage van vanuit het WF in aanmerking te komen. Uw staten hebben 
vanuit het belang van deze steiger voor het behoud en de ontwikkeling van 
de visserij in Harlingen in 2018 ingestemd met ons voorstel om hiervoor 
maximaal € 500.000 aan cofinanciering beschikbaar te stellen.

Wij hebben op 30 juni 2020 besloten een subsidie te verstrekken ter hoogte 
van dit bedrag aan Port of Harlingen. Uw Staten hebben begin juli hierover 
een brief met het nummer 01765428 ontvangen, waarin wij u 
hebbengeïnformeerd.
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Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen als bijlage bij de 2de Berap 2020 (peildatum 13 augustus 2020)

Id Titel Ver-ga-
der-
ing/ 
Brief

Datum Porte-feuille-
houder

Motie 
ingediend 
door

Korte inhoud Motie/Toezegging Eind-datum Status item Behandelend 
Afdeling

Afhandeling

1.339 Ynvestearringsramt 
Waadgebiet 2016-2026

PS 26-10-2016 K. Kielstra
Besjoen wurdt hoe't en troch wa't de oanfraach foar in 
ûndersyk kânsen seebuorkerijen dien wurde kin. Mocht dat 
net slagje, dan wurde de Steaten hjiroer yn in brief 
ynformearre. 

26-10-2018 In
behandeling

Bestemming Fryslân IKW en NIOZ overleggen over een projectidee gericht op het realiseren van 
buitendijkse  duurzame ecosysteemdiensten (werktitel: Landschap van 
ESDIEN). Een pilot  maakt deel uit van het IKW-project 
Lauwersmeergebied. Naarmate de plannen duidelijker worden trekken LNV 
en RWS zich steeds verder terug: vanwege de status Natura 2000 van het 
buitendijkse gebied willen ze niet meewerken. Binnen IKW is afgesproken 
te onderzoeken of er binnendijkse duurzame ecosysteemdiensten kunnen 
worden gerealiseerd. 

1.338 Ynvestearringsramt 
Waadgebiet 2016-2026

PS 26-10-2016 K. Kielstra
Oerweage wurdt oan it DB fan it Waadfûns út te stellen, alle 
jierren in soarte fan heidedei te organisearjen foar de 
steateleden, oangeande de fuortgong fan ynvestearrings yn it 
Waadgebiet. 

26-10-2018 In
behandeling

Bestemming Fryslân Wy stelle út yn 2020 in yntegrale presintaasje te fersoargjen foar de 
Steateleden oer alle programma’s dy’t stjoere op de ferbettering van de 
kwaliteit fan ekology en ekonomy yn it Fryske part van it Waadgebiet. 
Benammen giet it dan om IKW, Waddenfonds en it Fries Programma 
Waddenkust as sadanich en de útfiering fan ús Bestjoersakkoart 19 – 23 
oangeande it Waadgebiet yn it bysûnder. 

1.337 Ynvestearringsramt 
Waadgebiet 2016-2026

PS 26-10-2016 K. Kielstra
Yn it ramt fan it mear belûken fan steateleden by de sintrale 
aginda fan ynvestearrings yn it Waadgebiet, sil besocht 
wurde, steateleden te ynformearjen en mear ynsjoch te jaan, 
hoe't dat der útsjocht. 

26-10-2018 In
behandeling

Bestemming Fryslân Wy stelle út yn 2020 in yntegrale presintaasje te fersoargjen foar de 
Steateleden oer alle programma’s dy’t stjoere op de ferbettering van de 
kwaliteit fan ekology en ekonomy yn it Fryske part van it Waadgebiet. 
Benammen giet it dan om IKW, Waddenfonds en it Fries Programma 
Waddenkust as sadanich en de útfiering fan ús Bestjoersakkoart 19 – 23 
oangeande it Waadgebiet yn it bysûnder. 

1.336 Ynvestearringsramt 
Waadgebiet 2016-2026

PS 26-10-2016 K. Kielstra
Monitoaring oer de balâns ekology en ekonomy yn projekten 
wurdt fan no ôf goed organisearre en sil sa wêze dat it mear 
ynsjoch jout. 

26-10-2018 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân Undersyk hat opsmiten dat de yn 2019 beslikke projekten gjin feroaring 

oanbringt yn de list fan IKW-yndikatoaren. De fêststelling fan de 
indikatoaren wolle wy dwaan, tagelyk mei de behanneling fan de risseltaten 
fan de Mid Term Review IKW yn ús kolleezje. Dizze Review is yn april fan 
dit jier úteinset en wy wolle de risseltaten dêrfan nei it simmerreses 
behannelje yn ús kolleezje. Fan it resultaat stelle wy jim op ‘e hichte. 
Yntusken binne wy yn IKW-ferbân en yn nau oparbeidzjen mei it 
Waddenfonds úteinset mei in programma foar monitoaring en wêrby't 
ekology en ekonomy likefolle omtinken krije.

1.330 Fertaalslach beliedsbrief 
Krimp en Leefberens 

PS 26-10-2016 J. Kramer
Provinsjale Steaten sille bypraat wurde oer hoe't omgien 
wurdt mei grutte projekten fan ûnderop, kwa risseltaat. 

26-10-2018 In
behandeling

Bestjoer en Direksje
St.v.zkn 27-11-2018: De werkgroep bestuurlijke vernieuwing van PS zal hier 
zelf invulling aan geven. Het is op verzoek van de werkgroep en in overleg 
met de agendacommissie vanwege het verschillende tijdspad niet langer 
een onderdeel van de beleidsbrief Leefberens. Het voorstel voor de 
bestuurlijke vernieuwing wordt op 28 november 2018 in PS behandeld.

1.802 Startnotysje Oeverbehear PS 25-4-2018 A. Fokkens It kolleezje is ree om in brief nei de Steaten te stjoeren mei 
dêryn op haadlinen de fi-nansjele konsekwinsjes fan senario 
2.

7-11-2018 In
behandeling

Bestemming Fryslân

Dit onderwerp wordt geagendeerd voor uw vergadering van 16 december 
2020.
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Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen als bijlage bij de 2de Berap 2020 (peildatum 13 augustus 2020)

Id Titel Ver-ga-
der-
ing/ 
Brief

Datum Porte-feuille-
houder

Motie 
ingediend 
door

Korte inhoud Motie/Toezegging Eind-datum Status item Behandelend 
Afdeling

Afhandeling

1.662 Provinsjale begrutting 2018 
en fûns neisoarch 
stoartplakken Fryslân

PS 8-11-2017 K. Fokkinga VVD
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken 
haar mening uit:

* zich maximaal in te zetten om een project uit te laten voeren
waardoor alle Friese middeleeuwse kerkjes op zo kort
mogelijke termijn, en zeker niet later dan medio 2018,
voorzien worden van een QR code die informatie geeft over
interieur en exterieur van het monument.

8-11-2018 In
behandeling

Leefbaar Fryslân
De uitwerking heeft in het voorjaar 2018 plaatsgevonden en is qua aanpak 
breder ingestoken om ook toekomstige ontwikkelingen (stimulering 
Cultuurtoerisme) makkelijk aan te laten sluiten. Op 30 juni 2018 wordt de 
eerste kerk (Oldeberkoop) digitaal ontsloten en dit is in de projectuitvoering 
gemarkeerd als openingsmoment. De indieners van deze motie zijn door de 
dienst bijgepraat over de stand van zaken en het proces en uitgenodigd om 
de openingshandeling te verrichten. Op 4 juli 2018 zijn PS hierover met een 
brief geïnformeerd (briefnummer 1543136) en op 8 oktober is er nog een 
brief toegezonden (briefnummer 1537964). Wij hebben u deze motie ter 
afvoering van de lijst aangeboden tijdens uw vergadering op 19 december 
2018. Via bijgaand amendement heeft u aangegeven dat deze motie nog 
niet van de lijst mag worden afgevoerd. Wij nemen de motie terug op in 
behandeling.

Stavaza 09-06-2020: De Monumentenwacht is hier nu bij betrokken om de 
bordjes te plaatsen bij de deelnemende kerken (de kerken haalden zelf de 
bordjes niet op, of hingen ze niet zelf op). Wanneer de Monumentenwacht 
in de buurt is plaatsen zij nu de bordjes voor de kerkeigenaren. Naar 
verwachting zijn binnenkort alle bordjes geplaatst. Zodra dit het geval is 
wordt PS per brief opnieuw geïnformeerd over afhandeling van deze motie

1.388 Begrutting 2017, ynklusyf 
notysje Wurdearje, 
aktivearje en ôfskriuwe

PS 9-11-2016 S. de Rouwe D66
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

- Het recht van uitdaging uit te werken binnen de provinciale
beleids- en begrotingsprogramma's;
- Voor de kadernota 2018 te komen met een voorstel hoe het
recht van uitdaging kan worden ingezet.

9-11-2018 In
behandeling

Interbestuurlijk 
toezicht Deze motie heeft een relatie met de toezeggingen 1596, 1598 en 1611

Hoe we om willen gaan met het recht om uit te dagen is uitgewerkt in de 
beleidsbrief Recht om uit te dagen die u op 27 september 2017 uw 
vergadering hebt vastgesteld. Daarin zijn ook een aantal beleidsvelden 
benoemd die we makkelijker om uit te dagen willen maken door de 
informatievoorziening erover voor de buitenwereld sterk te verbeteren. Daar 
gaan we de komende maanden mee aan de slag. Wij hebben u deze motie 
aangeboden ter afvoering van de lijst t.b.v. uw vergadering op 22 april 2020. 
U heeft via amendement 1 aangegeven deze motie nog niet van de lijst te 
willen verwijderen. Wij nemen de motie opnieuw in behandeling. 

1.832 Ramtnota 2019 Steate
kommi
sje

6-6-2018 S.A.E.
Poepjes

Gedeputeerde de Rouwe zal de Staten schriftelijk informeren 
over de betrokkenheid van de provincie bij het e-depot van de 
Friese musea.

14-11-2018 In
behandeling

Leefbaar Fryslân
Stand van zaken 25-5-2020: PS wordt na de zomer hierover per brief 
geïnformeerd.

1.831 Ramtnota 2019 Steate
kommi
sje

6-6-2018 S. de Rouwe
Gedeputeerde de Rouwe zal schriftelijk antwoord geven op 
de vraag van Statenlid Mulder over de hoogte van de subsidie 
aan Zorgbelang.

14-11-2018 In
behandeling

Finansiering en 
Subsydzjes

1.829 Stân fan saken moasjes en 
tasizzings

PS 23-5-2018 A.A.M. Brok Nei oanlieding fan de list freget frou Eizema nei de stân fan 
saken oangeande de trije Gratiën, dy’t weromkomme soenen 
yn de Steateseal. Foarsitter anderet dat dêr meikoarten in 
útstel oer komt.

28-11-2018 In
behandeling

Steategriffy
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Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen als bijlage bij de 2de Berap 2020 (peildatum 13 augustus 2020)
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door
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1.826 Rapport NRK "Internet, en 
een beetje snel graag!"

PS 23-5-2018 K. Fokkinga GrienLinks
; PvdA; 
SP; FFP

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om te 
zorgen voor zo laag mogelijke aansluitkosten voor snel 
internet. 

28-11-2018 In
behandeling

Bestemming Fryslân In motie 1826 verzocht uw Staten ons om te zorgen voor zo laag mogelijke 
aansluitkosten voor snel internet. In de tender voor realisatie van snel 
internet in het buitengebied in de provincie is ingezet op een zo hoog 
mogelijke kwaliteit, voor zo laag mogelijke kosten. Het lijkt er nu op dat ook 
de onrendabele top in het buitengebied ('super witte adressen’) ook onder 
dezelfde voorwaarden worden aangesloten. De provincie heeft door middel 
van deze tender er voor gezorgd dat er voor zo laag mogelijke kosten, 
zoveel mogelijk aansluitingen gerealiseerd zullen worden in het 
buitengebied. Wij hebben uw Staten hierover in onze brief van 15 januari 
2019, kenmerk 01620337 geïnformeerd. Deze motie is op 27 februari 2019 
aangeboden aan PS ter afvoering van de lijst. Via amendement 1 heeft PS 
aangegeven dat deze motie nog niet van de lijst verwijderd mag worden. 

1.825 Rapport NRK "Internet, en 
een beetje snel graag!"

PS 23-5-2018 K. Fokkinga D66;
GrienLinks
; PvdA; 
SP; 
50PLUS; 
FFP

Spreken haar mening uit dat snel internet een voorziening is 
waarvan iedereen gebruik moet kunnen maken en daarom zo 
spoedig mogelijk een nutsvoorziening moet worden;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten er bij de 
Europese Unie zo snel als mogelijk op aan te dringen dat snel 
internet erkend wordt als nutsvoorziening;

verzoeken tevens Provinciale Staten periodiek te informeren 
over de voortgang en inspanningen van Gedeputeerde Staten 
op dit punt.

28-11-2018 In
behandeling

Bestemming Fryslân De provincie heeft er bij het Ministerie op aangedrongen om van snel 
internet een nutsvoorziening te maken. Het Ministerie gaf aan dat een 
overheidsinterventie (door breedband aan te wijzen als nutsvoorziening) het 
niet eenvoudiger maakt om snel internet te realiseren voor een overheid. Ze 
zien dat de staatssteunregels voor breedband knellen wat betreft praktische 
toepasbaarheid en de grens van 30 Mb/s voor witte gebieden. Daarom 
werkt het Ministerie aan de zgn. koepelregeling die het geven van steun 
eenvoudiger moet maken voor overheden. Wellicht biedt deze aanpak meer 
perspectief. Wij stellen dan ook voor om het Ministerie te steunen bij het 
maken van een zgn. koepelregeling. Als dat niet op korte termijn gebeurt, 
kan de provincie alsnog inzetten op het aanwijzen van breedband als 
nutsvoorziening. Wij hebben uw Staten hierover in onze brief van 15 januari 
2019, kenmerk 01620337 geïnformeerd. Deze motie is op 27 februari 2019 
aangeboden aan PS ter afvoering van de lijst. Via amendement 1 heeft PS 
aangegeven dat deze motie nog niet van de lijst verwijderd mag worden. 

1.822 Sjenswize konsept 
begrutting 2019 Waadfûns

PS 23-5-2018 S.A.E.
Poepjes It kolleezje seit ta mei grutte gedrevenheid te sjen nei de 

moasje fan de VVD, mei yn-tsjinne troch de ChristenUnie yn 
maaie 2017, en de ôfhanneling fan de oanfragen ta in súkses 
te meitsjen.

28-11-2018 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

1.821 Sjenswize konsept 
begrutting 2019 Waadfûns

PS 23-5-2018 S.A.E.
Poepjes

De stân fan saken fan de plannen dy’t yn tarieding (û.o. de 
havenûntwikkeling, edukaasjesintra op de waadeilânden, de 
‘zaagtandsteiger’ yn Harns en Holwert oan See) binne 
rjochting it Waadfûns, folget mei in brief.

28-11-2018 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân Het verslag zou destijds door het Waddenfonds aan ons college worden 

gezonden. Dit blijkt echter niet gebeurd te zijn en daarmee is het verslag 
ook niet naar uw Staten gezonden. Wij bekijken hoe deze toezegging nog 
kan worden ingevuld.

1.813 Jierstikken 2017 provinsje 
Fryslân en Fûns neisoarch 
Stortplakken

PS 23-5-2018 S.A.E.
Poepjes As der in effekt is op de heffingen by it boaren nei 

waarmtebronnen, dan stelt it kolleezje de Steaten op de 
hichte.

28-11-2018 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân Zodra dit zich voordoen worden PS op de hoogte gesteld.
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1.848 Fêststelling provinsjaal 
ynpassingsplan Wynpark 
Nij Hiddum-Houw

PS 27-6-2018 S.A.E.
Poepjes

CDA
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
- Een evaluatie uit te voeren van de Omgevingsadviesraad Nij
Hiddum-Houw.
- In deze evaluatie in ieder geval aandacht te besteden aan
de totstandkoming, de invulling, en het functioneren van de
OAR, en de eventueel te leren lessen voor vergelijkbare
processen in de toekomst.
- Deze evaluatie voor te leggen aan Provinciale Staten.

2-12-2018 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân (i.c.m. 1865) Wij zullen deze evaluatie uitvoeren, en betrekken het proces 

van het instellen van een OAR daarbij.
Over de uitkomsten van de evaluatie worden PS per brief geïnformeerd. 

1.847 Fêststelling provinsjaal 
ynpassingsplan Wynpark 
Nij Hiddum-Houw

PS 27-6-2018 S.A.E.
Poepjes

FNP; SP; 
VVD Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

- bewonersinspraak te organiseren om te horen welke zaken
in de monitoring moeten worden meegenomen.
- hierbij ook de mogelijkheid te bieden nieuw gepubliceerde
relevante wetenschappelijke onderzoeken te betrekken.
- indien dit uit de inspraak blijkt, de GGD te consulteren over
de mogelijkheid van een nulmeting;
- te onderzoeken of het mogelijk is om omgekeerde bewijslast
toe te passen.

2-12-2018 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân (i.c.m. 1864) In 2019 zal aan PS voorstel voor invulling en financiering 

gezondheidsmonitor worden gedaan. Daarover zijn de eerste verkennende 
gesprekken met GGD en RIVM gehouden. Wij gaan uitvoering aan deze 
toezegging geven door aan een uitvoerend orgaan (zo mogelijk de GGD) de 
opdracht te geven de omgeving te horen alvorens de monitor-opzet vast te 
leggen.

1.844 Jierstikken en begrutting 
2019 Marrekrite

PS 20-6-2018 A. Fokkens
Der komt ûndersyk nei de mooglikheden foar dúdlike en 
gelikense bebuording by farwetters lâns, nei it foarbyld fan de 
Dokkumer Ie, wêrby’t besjoen wurdt oft dat mooglik twatalich 
realisearre wurde kin. Gemeenten en Marrekrite wurde derby 
belutsen. Ek sil yn kaart brocht wurde, hokker plakken noch 
net foldwaande bekend binne by wettersporters, mei de 
noasje dat net de hiele wrâld digitaal is. Besjoen wurdt of 
pleatsing en behear troch Marrekrite dien wurde kin en hokker 
finansjele gefolgen dat hat op koarte en lange termyn foar 
provinsje, gemeenten en Marrekrite. De Steaten wurde dêr 
mei in brief oer ynformearre, mei dêrby ek de kosten fan it 
fuortheljen fan âlde, roastige buorden. 

26-12-2018 In
behandeling

Bestemming Fryslân Met betrekking tot de afhandeling van deze toezegging is afgesproken dat 
de portefeuillehouder eerst nadere informatie inwint bij de initiatiefnemer(s) 
en dat de toezegging daarna wordt afgehandeld.

1.858 Ramtnota 2019 PS 27-6-2018 S.A.E.
Poepjes

D66; 
GrienLinks
; PvdA; SP

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken 
haar mening uit
- maximaal in te zetten op het sluiten van convenanten met
gemeenten over het kunstonderwijs met als doel toename
van deelnemers aan kunstlessen;
- naast de disciplines genoemd in het coalitieakkoord
(muziek, dans en toneel) ook de beeldende kunst daarin mee
te nemen;
- hierover in het vierde kwartaal 2018 aan PS verslag te doen.

2-1-2019 In
behandeling

Leefbaar Fryslân Op 19 september 2018 zijn PS per brief (nummer: 1564613) geïnformeerd 
over de stand van zaken van deze motie. 
Op 20 september 2018 is het convenant Meer Muziek in de Klas lokaal 
Fryslân ondertekend door provincie, gemeenten, onderwijs en culturele 
instellingen. De totstandkoming van dit convenant heeft ruim een jaar 
geduurd. Het convenant Meer Muziek in de Klas is het startpunt voor een 
betere samenwerking op het gebied van binnenschoolse en buitenschoolse 
cultuureducatie. Om ook op de andere disciplines tot een betere 
samenwerking te komen is het van belang dat we eerst inzetten op het 
muziekconvenant, zodat we de successen van dat convenant kunnen 
meenemen in een kunst-en-cultuur breed convenant. 
Deze motie wordt opgepakt samen met motie 2230 Gemeenschappelijke 
regeling Kunst en muziekeducatie (aangenomen op 22 januari 2020). We 
verwachten PS op zijn vroegst in 2022 over de voortgang te kunnen 
informeren.
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Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen als bijlage bij de 2de Berap 2020 (peildatum 13 augustus 2020)

Id Titel Ver-ga-
der-
ing/ 
Brief

Datum Porte-feuille-
houder

Motie 
ingediend 
door

Korte inhoud Motie/Toezegging Eind-datum Status item Behandelend 
Afdeling

Afhandeling

1.856 Ramtnota 2019 PS 27-6-2018 S. de Rouwe CDA; D66;
GrienLinks
; PvdA; 
VVD

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
- een voorstel te doen voor financiering van initiatieven van
onderop die op dit moment te groot zijn voor het Iepen
Mienskipsfûns, inclusief inrichting, criteria en budget;
- daarbij de mogelijkheid van een fondsconstructie mee te
nemen voor initiatieven die zich daarvoor lenen;
- dit voorstel uiterlijk in het vierde kwartaal van 2018 aan
Provinciale Staten ter besluitvorming voor te leggen.

2-1-2019 In
behandeling

Bestjoer en Direksje
St.v.zkn 27-11-2018: De werkgroep bestuurlijke vernieuwing van PS zal hier 
zelf invulling aan geven. Het is op verzoek van de werkgroep en in overleg 
met de agendacommissie vanwege het verschillende tijdspad niet langer 
een onderdeel van de beleidsbrief Leefberens. Het voorstel voor de 
bestuurlijke vernieuwing wordt op 28 november 2018 in PS behandeld.

1.873 Earste 
bestjoersrapportaazje 2018 
en Ramtnota 2019

PS 27-6-2018 S. de Rouwe Mei de Steaten sil it petear oer it IBP en de regiodeals fierd 
wurde. As der op de tafels foarstellen komme dy’t fierder 
geane as it fêststelde belied fan de Steaten, of as der jild 
nedich is, dan komt it kolleezje hjirop werom. Der sil besjoen 
wurde oft it kolleezje twamoanliks de Steaten ynformearje kin 
oer wat besprutsen wurdt oan de ynterbestjoerlike tafels.

3-1-2019 In
behandeling

Bestjoer en Direksje
Toegedeeld aan de Dienst op 4 juli 2018. 

1.866 Fêststelling provinsjaal 
ynpassingsplan Wynpark 
Nij Hiddum-Houw

PS 27-6-2018 S.A.E.
Poepjes

De útslaggen fan de monitoring wurde meinaam yn de 
evaluaasje fan de MER.

3-1-2019 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân Dit zal tzt worden gedaan. Dit speelt niet eerder dan in 2023/2024.

1.865 Fêststelling provinsjaal 
ynpassingsplan Wynpark 
Nij Hiddum-Houw

PS 27-6-2018 S.A.E.
Poepjes

It kolleezje sil de misfettings yn de kommunikaasje noch ris 
besjen.

3-1-2019 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân (i.c.m. 1848) Wij zullen deze evaluatie uitvoeren, en betrekken het proces 

van het instellen van een OAR daarbij.
Over de uitkomsten worden PS per brief geïnformeerd. 

1.864 Fêststelling provinsjaal 
ynpassingsplan Wynpark 
Nij Hiddum-Houw

PS 27-6-2018 S.A.E.
Poepjes

It kolleezje sil syn uterste bêst dwaan om de sûnensmonitor 
sadanich te organisearjen, dat de minsken yn it gebiet 
ynspraak krije oer wat de foarm en ynhâld fan de monitor 
wêze moat. Wat it kolleezje oangiet sil dit barre ûnder 
saakkundigens fan de GGD.

3-1-2019 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân (i.c.m. 1847) In 2019 zal aan PS voorstel voor invulling en financiering 

gezondheidsmonitor worden gedaan. Daarover zijn de eerste verkennende 
gesprekken met GGD en RIVM gehouden. Wij gaan uitvoering aan deze 
toezegging geven door aan een uitvoerend orgaan (zo mogelijk de GGD) de 
opdracht te geven de omgeving te horen alvorens de monitor-opzet vast te 
leggen.

1.427 Ofsluten âld 
ynstrumentarium en nije 
oanpak Breedbân 

PS 25-1-2017 K. Fokkinga
It kolleezje fan Deputearre Steaten stjoert foar de simmer in 
brief oan Provinsjale Steaten oer de oanpak hoe't skoallen yn 
dit nije regime betsjinne wurde kinne. Mocht dit net slagje, 
dan wurdt dit yntiids kommunisearre. 

25-1-2019 In
behandeling

Bestemming Fryslân In onze brief van 15 januari 2019 (met kenmerk 01620337) staat 
aangegeven dat op dit moment onderzocht wordt in hoeverre scholen 
toegang hebben tot snel internet. Als er een concrete aanpak voor scholen 
is geformuleerd zal er duidelijk antwoord kunnen worden gegeven op de 
toezeggingen 1131, 1424 en 1427. 

1.424 Ofsluten âld 
ynstrumentarium en nije 
oanpak Breedbân 

PS 25-1-2017 K. Fokkinga
Der wurdt meinaam dat it net sa wêze kin dat skoallen gjin 
goed ûnderwiis kinne jaan trochdat der gjin snel internet 
oanlein is. 

25-1-2019 In
behandeling

Bestemming Fryslân In onze brief van 15 januari 2019 (met kenmerk 01620337) staat 
aangegeven dat op dit moment onderzocht wordt in hoeverre scholen 
toegang hebben tot snel internet. Als er een concrete aanpak voor scholen 
is geformuleerd zal er duidelijk antwoord kunnen worden gegeven op de 
toezeggingen 1131, 1424 en 1427. 

1.413 Frageoerke (wandskildering 
fan Sol Lewitt)

PS 25-1-2017 S.A.E.
Poepjes It kolleezje is ree en ûndersykje hoe't keunstner Sol LeWitt 

syn wurk dochs wer yn de provinsje sjen litten wurde kin. 

25-1-2019 In
behandeling

Leefbaar Fryslân De gemeente Leeuwarden heeft in maart 2018 een gesprek met Aegon en 
het initiatief Murals Leeuwarden (met o.a. Peter Reen en Serge Hollander). 
Het doel is om zowel een locatie te vinden als financiering te regelen. Het 
onderzoek hierover loopt nog. 
Op 20 november 2018 zijn PS per brief (nummer 1592616) over de 
afhandeling van deze toezegging. Deze toezegging is op 27 februari 2019 
aangeboden aan PS ter afvoering van de lijst. Via amendement 2 heeft PS 
aangegeven dat deze toezegging nog niet van de lijst verwijderd mag 
worden.
De provincie zal opnieuw het gesprek met Writers Block aangaan en PS 
uiterlijk 2021 informeren over de afhandeling van deze motie.
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Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen als bijlage bij de 2de Berap 2020 (peildatum 13 augustus 2020)

Id Titel Ver-ga-
der-
ing/ 
Brief

Datum Porte-feuille-
houder

Motie 
ingediend 
door

Korte inhoud Motie/Toezegging Eind-datum Status item Behandelend 
Afdeling

Afhandeling

1.895 Natuer yn Fryslân helber en 
betelber - útwurking BMC-
rapport

PS 18-7-2018 D. Hoogland GrienLinks
; 
Schukking

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
- Voor de bespreking van de scenario's voor de aanleg van
het Natuurnetwerk Nederland (NNN) een complete en actuele
stand van zaken over de biodiversiteit in Fryslân aan de
Staten te sturen.

5-3-2019 In
behandeling

Groen Fryslân
In mei 2019 is het Rapport Bioferskaat yn Fryslân aan PS aangeboden. In 
dit rapport wordt ingegaan op de biodiversiteit in Fryslân, de provinciale 
inspanningen en ontwikkelingen/ kansen op dit terrein. Met deze rapportage 
als uitgangspunt wordt een Herstelplan Biodiversiteit uitgewerkt, waarvan 
volgens de planning in september 2020 de Startnotitie door PS wordt 
behandeld. In februari 2021 volgt het definitieve Herstelplan Biodiversiteit.

1.892 Tuskenstap Fryske 
feangreideoanpak 2020-
2030

PS 18-7-2018 D. Hoogland ChristenUn
ie Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

- een stip op de horizon te zetten in het
uitvoeringsprogramma 2020-2030 met duidelijke
doelstellingen voor 2030.

5-3-2019 In
behandeling

Bestemming Fryslân .

In het Veenweideprogramma 2020-2030 wordt een stip op de horizon gezet 
met duidelijke doelstellingen voor 2030. De MKBA, het coalitieakkoord 2019 
– 2023 en de gebiedsprocessen in de kansrijke gebieden vormen de basis
voor deze stip op de horizon. Over de uitvoering van de MKBA van het
Frriese veenweidegebied hebben wij u geïnformeerd in onze brief d.d. 14
mei 2019 (kenmerk 01668141). In aanvulling hierop is hierover in het najaar
2019 een kennisbijeenkomst georganiseerd. Voor de Statenvergadering op
25 september 2019 is deze motie aangeboden ter afvoering. Uw Staten
hebben besloten dat deze motie nog niet kan worden afgevoerd. Wij nemen
de motie opnieuw behandeling. Op 22 januari 2020 hebben Uw Staten
besloten over de vervolgaanpak op basis van de MKBA Friese
Veenweidegebied. Het Veenweideprogramma 2020-2030 wordt in het
eerste kwartaal 2021 aan Uw Staten voorgelegd.

1.887 Fêststelling provinsjaal 
ynpassingsplan Wynpark 
Nij Hiddum-Houw

PS 18-7-2018 S.A.E.
Poepjes

Soenen der wol sûnensrisiko’s konstatearre wurde, dan sil it 
kolleezje maatregels nimme.

5-3-2019 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân Indien en zodra er concrete aanwijzingen voor gezondheidsrisico's zijn zal 

GS hier naar bevind van zaken op reageren

1.886 Fêststelling provinsjaal 
ynpassingsplan Wynpark 
Nij Hiddum-Houw

PS 5-3-2019 S.A.E.
Poepjes Sadree’t der wizigingen binne yn de wetlike ramten foar 

ferljochting op wynmûnen, wurdt de ferljochting dêrop 
oanpast.

5-3-2019 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

(1884 i.c.m. 1886) Alternatieven zijn op grond van de huidige regelgeving 
niet toegestaan. Hoewel er al lang nagedacht wordt over bijvoorbeeld 
radardetectie is dat nog steeds niet toegestaan. Het is ook zeer onduidelijk 
of en wanneer het Ministerie dit eventueel wel zou gaan toestaan.

1.885 Fêststelling provinsjaal 
ynpassingsplan Wynpark 
Nij Hiddum-Houw

PS 18-7-2018 A. Fokkens As der nije inisjativen op dit stik fan saken ûntwikkele wurde, 
dan sil dat net op ‘e nij yn dit selde gebiet wêze.

5-3-2019 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân Hierop zullen wij toezien. 

1.884 Fêststelling provinsjaal 
ynpassingsplan Wynpark 
Nij Hiddum-Houw

PS 18-7-2018 S.A.E.
Poepjes

CDA; 
GrienLinks
; SP; VVD

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
- Na te gaan of deze alternatieven zijn toegestaan.
- Zo niet, dan in de gaten te houden of deze alternatieven in
de toekomst zijn toegestaan en bij de rijksoverheid erop aan
te dringen dat deze alternatieven er komen.
- Indien een van deze alternatieven toegestaan wordt, de
initiatiefnemers verzoeken dit toe te passen op de
windturbines van windpark Nij Hiddum Houw, zodat de top-
verlichting kan vervallen.

5-3-2019 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân (1884 i.c.m. 1886) Alternatieven zijn op grond van de huidige regelgeving 

niet toegestaan. Hoewel er al lang nagedacht wordt over bijvoorbeeld 
radardetectie is dat nog steeds niet toegestaan. Het is ook zeer onduidelijk 
of en wanneer het Ministerie dit eventueel wel zou gaan toestaan.
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Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen als bijlage bij de 2de Berap 2020 (peildatum 13 augustus 2020)

Id Titel Ver-ga-
der-
ing/ 
Brief

Datum Porte-feuille-
houder

Motie 
ingediend 
door

Korte inhoud Motie/Toezegging Eind-datum Status item Behandelend 
Afdeling

Afhandeling

1.974 Begrutting 2019 provinsje 
Fryslân en Fûns neisoarch

PS 14-11-2018 S.A.E.
Poepjes

De evaluaasje fan de subsydzjeregeling ‘Asbest eraf, 
postcoderoos erop’ komt begjin 2019 nei de Steaten.

21-3-2019 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân Voor het afronden van de evaluatie wordt aangekoerst op maart 2019.

Mogelijkerwijs is voor de conclusies/aanbeveling meer tijd nodig, omdat 
daarvoor een aantal landelijke ontwikkelingen zeer relevant zijn. Een evt. 
fasering kan worden overwogen; na het aanbieden van de evaluatie met 
aanbevelingen, deze verder uit te werken in samenhang met een aantal 
landelijke ontwikkelingen.
2020/02/17 In 2019 zijn de regelingen geëvalueerd. De Eerste Kamer heeft 
echter op 21 juni 2019 het wetsvoorstel “verbod op asbestdaken” verworpen 
met als gevolg dat er een onduidelijke situatie ontstond hoe het Rijk verder 
zou gaan met de asbestaanpak. Medio oktober 2019 heeft de 
staatssecretaris aangegeven, dat zij dit via voorlichting en stimulering 
verder wil aanpakken. Daarbij was ook sprake van een 
asbestsaneringsfonds. Het Rijk heeft ambtelijk aangegeven ook naar 
koppelkansen te willen kijken met Duurzame Energie (zonnepanelen). Dit 
biedt kansen om met ons budget méér asbestsanering + zonnepanelen te 
realiseren.
Uit de laatste berichten begin dit jaar blijkt echter dat het Rijk eerst nog wil 
studeren op koppelmogelijkheden met Landbouw (waar de meeste 
asbestdaken voorkomen).
In maart komen we met de evaluatie en een vervolgaanpak.

1.972 Begrutting 2019 provinsje 
Fryslân en Fûns neisoarch

PS 14-11-2018 S. de Rouwe It kolleezje sil uterlik it earste kwartaal fan 2019 in brief nei de 
Steaten stjoere mei dêryn de earste resultaten fan de ekstra 
ynspannings fan YnBusiness foar de soarchekonomy. It giet 
dan om de resultaten fan de kwartiermakker soarchekonomy. 
De Steaten wurde ynformearre op hokker wize de Fryske 
soarchekonomy yn 2019 stimulleard wurdt en hokker 
konkrete doelen dêroan ferbûn wurde.

21-3-2019 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

Stavaza 04-06-2019: Op 5 maart 2019 hebben wij u per brief (met kenmerk 
01612765) laten weten dat de kennismakelaar zorgeconomie bij 
YnBusiness in het najaar van 2018 de vragen uit de sector zorgeconomie 
heeft opgehaald. De uitkomsten worden nog vertaald naar de concrete 
vragen uit het MKB om zo te bepalen of een kennismakelaar structureel 
nodig is of dat de vragen van het MKB onder de algemene advisering van 
YnBusiness vallen. Wij zullen de staten informeren zodra deze vragen 
beantwoord zijn. 

1.808 Jierstikken 2017 provinsje 
Fryslân en Fûns neisoarch 
Stortplakken

PS 23-5-2018 S. de Rouwe
De Steaten wurde uterlik begjin 2019 ynformearre oer alle 
resultaten fan dizze koälysje-perioade. 

23-3-2019 In
behandeling

Bestjoer en Direksje

1.445 Oanpassing Mienskiplike 
Regeling FUMO 

PS 29-3-2017 D. Hoogland
Op it stuit wurdt ek sjoen nei de fraach oft de finansiering fan 
de FUMO faaks oars moat, in útwurking dêrfan komt 
meidertiid nei de steaten ta. 

29-3-2019 In
behandeling

Groen Fryslân De wijze van financiering vormt onderdeel van de doorontwikkeling van de 
FUMO 2.0. Door de FUMO wordt voorzien dat dit traject tot eind 2019 zal 
voortduren. De Staten worden steeds geïnformeerd over ontwikkelingen 
hierbij.
In de AB-vergadering van 12 december 2019 hebben de deelnemers 
ingestemd met het proces tot een nieuwe financieringssystematiek. Volgens 
deze planning zal de nieuwe systematiek voor het eerste worden toegepast 
in de begroting 2022.

1.922 Wurkbudzjet 
Ynvestearringsramt 
Waadgebiet en wiziging 
draachwiidte bestimming 
provinsjaal 
kofinansieringsbudzjet

PS 26-9-2018 S.A.E.
Poepjes

It kolleezje seit ta dat op it momint dat der yn de takomst 
útstellen komme lykas fan it Investeringskader Wadden dêr’t 
aktiviteiten ferwachte wurde fan de provinsje, der dan in 
finansjele ûnderbouwing om de organisaasje-ynset hinne 
komt.

2-4-2019 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

1.914 Koersdokumint 
Omjouwingsfisy

PS 26-9-2018 S.A.E.
Poepjes

GrienLinks
; PvdD Spreken haar mening uit tegen fracking en verzoeken het 

college van Gedeputeerde Staten zich actief in te zetten 
tegen alle mogelijke vormen van fracking in de provincie 
Fryslân.

2-4-2019 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

De beantwoording van deze motie is te vinden in onze brief aan PS d.d. 13 
november 2018 (met kenmerk 1583705), over het winnen van geothermie 
en het toepassen daarbij van fracking. Deze motie is op 27 februari 2019 
aangeboden aan PS ter afvoering van de lijst. Via amendement 3 heeft PS 
aangegeven dat deze motie nog niet van de lijst verwijderd mag worden.

1.911 Koersdokumint 
Omjouwingsfisy

PS 26-9-2018 A. Fokkens CDA;
ChristenUn
ie

Fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten
- de no besteande struktuer fan steedlike en regionale sintra
yn de omjouwingsfizy wol te beneamen en op kaart sichtber
te meitsjen.

2-4-2019 In
behandeling

Leefbaar Fryslân De inhoud van deze motie wordt meegenomen bij het opstellen van de 
Ontwerp Omgevingsvisie, die in september 2019 in PS zal worden 
behandeld.
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1.771 Rapport Noordelijke 
Rekenkamers en 
Randstedelijke 
Rekenkamers 'Het 
Waddenfonds gemonitord'

PS 28-3-2018 S.A.E.
Poepjes

VVD
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:
- te bevorderen dat er in 2018 een monitoringskader
Waddenfonds door het Waddenfonds wordt opgesteld;
- dit Monitorkader ter informatie aan Provinciale Staten toe te
zenden.

4-4-2019 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân Op 7 september 2018 heeft het algemeen bestuur van het Waddenfonds 

het monitoringskader van het Waddenfonds zoals beschreven in het rapport 
‘Projectmonitoring en evaluatie Waddenfonds -Systematiek en werkwijze’ 
vastgesteld. Dit monitoringskader heeft zowel betrekking op projecten 
gesubsidieerd door het Waddenfonds als projecten in het kader van het 
meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied (IKW). Hierover zal 
nog gecommuniceerd worden met PS van de Waddenprovincies. 

1.789 Rapport Noordelijke en 
Randstedelijke 
Rekenkamers ‘Het 
Waddenfonds gemonitord’

PS 28-3-2018 S.A.E.
Poepjes

- Nei oanlieding fan it ûndersyk fan de rekkenkeamers sil
besjoen wurde oft de begelieding fanút de provinsje by nije
oanfragen ferbettere wurde kin. De Steaten wurde oer de
útkomst ynformearre.

16-4-2019 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

1.784 Beliedsbrief Sirkulêre 
Ekonomy

PS 28-3-2018 S. de Rouwe
- De oeren dy’t stutsen wurde yn it meitsjen fan in oersjoch
fan de provinsjale regelings en yn dit oersjoch oan te jaan yn
hokker mjitte dizze regelings befoarderjend of belemmerjend
binne foar de sirkulêre ekonomy en de kniippunten hjirby,
wurde fergoede troch it kolleezje.

16-4-2019 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

Stavaza 03-06-2019: In 2018 hebben we het Iepen Mienskipfuns al onder 
de loep genomen. Het IMF blijkt geschikt om circulaire initiatieven te 
ondersteunen. Door middel van deskundigheidsbevordering van de leden 
van de gebiedsplatforms die de aanvragen beoordelen wordt dit verder 
uitgebreid. In 2019 zullen we het overzicht verder oppakken. 13/01/2020 In 
februari wordt de MKB Voucherregeling opengesteld en mits 2020 zullen de 
aan te passen Vestigingsregeling en de regeling Circulaire Economie 
worden gepresenteerd.
Stavaza 03-06-2019: Voor het zomerreces zal in een brief antwoord 
gegeven worden op de moties 1780, 1781, 1782, 1784 en 1785.
Stvz: 28-08-2019  Op 27 augustus zonden wij uwe staten een brief 
(01680955) inzake de voortgang jaarplan 2018 Circulaire Economie. Hierin 
stellen we dat we onderzoeken binnen welke provinciale subsidieregelingen 
de principes van circulaire economie eenvoudig toegepast kunnen worden. 
In 2019 werken we dit voor tenminste drie regelingen uit. Eind 2019 
informeren we u hier verder over.

1.780 Beliedsbrief Sirkulêre 
Ekonomy

PS 28-3-2018 S. de Rouwe
- It kolleezje sil besjen oft in monitoaringsmodel te
ûntwikkeljen is dêr’t de effekten fan sirku-lêre ekonomy op de
Fryske wurkgelegenheid sichtber mei wurde.
Weromkeppeling hjiroer dit neijier folget yn kombinaasje mei
de weromkeppeling oer de nulmjitting.

16-4-2019 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân Stavaza 15-10-2018: wij stuurden u op 18 juli 2018 onze brief toe (nr. 

01548552) over de voortgang van de uitvoering van het Jaarplan Circulaire 
Economie 2018. In deze brief vermelden wij o.m. dat wij opdracht aan de 
RUG/Campus Fryslän hebben gegeven om na de zomer 
onderhavige nulmeting uit te voeren. Wij zullen u eind 2018, begin 2019 
over de uitkomsten van voornoemde meting informeren. Op dat moment 
informeren wij u ook over de mogelijkheden van onderhavig 
monitoringsmodel. 

Stavaza 18-01-2019: Het Rijk heeft een monitoringsmiodel ontwikkeld. In 
het eerste kwartaal van 2019 gaan wij in gesprek met het Rijk over dit 
monitoringsmodel en hoe ook op regionale schaal effecten in kaart kunnen 
worden gebracht. Tevens zullen in het eerste kwartaal de resultaten van de 
nulmeting die wij in 2018 hebben laten uitvoeren door de RUG/Campus 
Fyslan bekend worden. Wij zullen u hierover nader informeren in het 
tweede kwartaal van 2019.

Stavaza 28-08-2019 Dit monitoringsmodel wordt samen met vier andere 
provincies ontwikkeld. Als dit model gereed is, zullen wij u hierover 
informeren. 2019-12-17  Het monitoringsmodel wordt voor de zomer van 
2020 opgeleverd.  Wij zullen PS daarna direct informeren. 
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1.777 Beliedsbrief Sirkulêre 
Ekonomy

PS 28-3-2018 S. de Rouwe - De Steaten wurde ynformearre oer de pilot dy’t rint yn
Frjentsjer. Dizze ynformaasje folget yn kombinaasje mei de
resinte plannen dy’t besprutsen binne oer minder regels.

16-4-2019 In
behandeling

Organisatorische 
processen

1.795 Brief DS fan 19 desimber 
2017 oer Lobby

Steate
kommi
sje

18-4-2018 S. de Rouwe De gedeputeerde zegt toe bereid te zijn om, eventueel in 
samenwerking met de griffie, te zoeken naar een manier om 
PS periodiek te informeren over de lobby-activiteiten; dat zou 
via de P&C-cyclus kunnen maar er kan ook periodiek een 
moment ingepland worden om PS bij te praten.

19-4-2019 In
behandeling

Bestjoer en Direksje

1.792 Brief DS oer Interbestuurlijk 
Programma, van Rijk, IPO, 
VNG en UvW fan 13 
febrewaris 2018

Steate
kommi
sje

11-4-2018 K. Kielstra Gedeputeerde Kielstra zegt toe om zich in de toekomst 
maximaal in te spannen om de Staten op de hoogte te 
houden van de ontwikkelingen rondom het IBP, zowel op 
proces als op inhoud.

19-4-2019 In
behandeling

Bestjoer en Direksje

1.459 Wynpark Fryslân (WPF), 
Duale voorhangprocedure 
samenwerkingsovereenko
mst WPF

PS 19-4-2017 S. de Rouwe
Mocht yn in letter stadium bliken dwaan dat de provinsje noch 
in rol hawwe kin oangeande de yn moasje 9 winske radars op 
'e mûnen, dan sil it kolleezje dêr wat mei dwaan. 

25-4-2019 In
behandeling

Bestemming Fryslân Een radarinstallatie is in Nederland nog niet toegestaan. het is onduidelijk of 
en zo ja, wanneer dit zal worden toegestaan.

2.003 Moasje frjemd Eltsenien PS 19-12-2018 M. Schrier CDA; 
GrienLinks
; PvdA; 
50PLUS; 
PvdD

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
- Voor april 2019 in de hal of de publieksruimte van het
provinciehuis een prominente plek in te richten waar de tekst
van artikel 1 van de grondwet in het Fries en in het
Nederlands (inclusief een korte toelichting) zichtbaar is voor
'eltsenien'.
- In de komende Statenperiode op enigerlei wijze te komen
tot, binnen de provinciale opgaven en bevoegdheid passende,
aantoonbare en herkenbare aandacht voor de principes van
artikel 1 van de Grondwet, zoals die in deze motie zijn
verwoord.

1-5-2019 In
behandeling

Bestjoer en Direksje
Het eerste deel van deze motie zal worden opgepakt door Informatie en 
facilitaire zaken, het tweede deel van deze motie wordt opgepakt door 
Bestuurszaken. 

23-5-2019: op 21 mei is in de publiekshal de tekst van de grondwet onthuld.
Hiermee is het facilitaire gedeelte afgehandeld.

1.977 Doegroep omgang 
provincie met externe 
initiatieven

Steate
kommi
sje

21-11-2018 K. Fokkinga
De gedeputeerde biedt aan om in het voorjaar van 2019 met 
een beleidsbrief complexe externe initiatieven naar PS te 
komen.

1-5-2019 In
behandeling

Leefbaar Fryslân
Op 27 augustus 2019 is een brief (nummer 1690422) verzonden aan de 
agendacommisie met het verzoek om de behandeling van de beleidsbrief 
complexe externe initiatieven te verplaatsen van de PS-vergadering van 27 
november 2019 naar de vergadering van 22 januari 2020. Op 26 november 
2019 is een brief naar de agendacommissie gestuurd (nummer: 1715828) 
waarin wordt aangegeven dat de beleidsbrief tegelijk met de beleidsbrief 
bestuurlijke vernieuwing in PS zal worden behandeld. Beide stukken staan 
nu gepland voor de PS-vergadering van 16 september 2020.

1.955 Begrutting 2019 provinsje 
Fryslân en Fûns Neisoarch 
Stoartplakken, Twadde 
Berap 2018

Steate
kommi
sje

7-11-2018 S.A.E.
Poepjes

De deputearre siket út wannear at de steaten op ‘e nij 
ynformearre wurde sille oer taalplan Frysk. Wy sykje út op 
hokker wize wy jo ynformearje kinne.

8-5-2019 In
behandeling

Leefbaar Fryslân
Yn de rin fan 2020 wurdt hjiroer in ynformearjende brief nei PS stjoerd, as 
der mear dúdlikheid is oer de fierdere fuortgang fan it proses.
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1.976 Begrutting 2019 provinsje 
Fryslân en Fûns neisoarch

PS 14-11-2018 D. Hoogland It kolleezje seit ta om mei fertsjinwurdigers en yn it bestjoerlik 
oerlis MIRT yn oerlis te gean oer de fraach at de primaire 
wetterketering wol op tiid heech genôch wêze sil. At der 
feroarings binne yn de stânpunten, folget hjiroer ynformaasje 
nei de Steaten.

21-5-2019 In
behandeling

Groen Fryslân
Alle primaire waterkeringen in Nederland worden regelmatig getoetst en 
waar nodig versterkt. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma worden de 
nodige dijkversterkingen geprioriteerd en geprogrammeerd, opdat alle 
primaire waterkeringen in 2050 voldoen aan de huidige veiligheidsnormen. 
Dit gebeurt door versterking van keringen en kunstwerken, waar mogelijk in 
combinatie met het realiseren van aanvullende maatschappelijke doelen, 
zoals ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Op basis van urgentie wordt 
een volgorde van projecten gemaakt. De urgentie wordt bepaald aan de 
hand van de kans op falen en de gevolgen van een dergelijk falen.
Voor de kans op falen is de verandering van klimaat van belang. Het KNMI 
ontwikkelt nieuwe klimaatscenario’s, gebaseerd op nieuwe 
klimaatgegevens, waaronder zeespiegelstijging. Het KNMI baseert zich 
daarvoor op de klimaatgegevens van het IPCC. In 2021 zal het KNMI een 
eerste duiding geven van het zesde assessment rapport van het IPCC dat 
naar verwachting in april 2021 zal worden gepubliceerd. De 
verantwoordelijke overheden (rijk, provincie, Wetterskip) trekken in het 
kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de hiervoor 
gereserveerde middelen (in het bijzonder het Deltafonds van het rijk) in 
deze gezamenlijk op en voeren hierover periodiek (bestuurlijk) overleg.    

1.971 Begrutting 2019 provinsje 
Fryslân en Fûns neisoarch

PS 14-11-2018 J. Kramer
Op it momint dat inisjatyfnimmers dy’t taken oernimme wolle 
fan provinsje, harren melde (Right to Challenge), dan is 
dêrfoar foldwaande kapasiteit om harren te begelieden en te 
helpen. 

21-5-2019 In
behandeling

Bestjoer en Direksje

1.964 Begrutting 2019 provinsje 
Fryslân en Fûns neisoarch

PS 14-11-2018 A. Fokkens CDA; FNP
Fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten:
- om har meiwurking te ferlienen oan in inisjatyf om te
kommen ta in seeswimbad yn Harns, út
romtlik/rekreatyf/planologysk perspektyf wei

21-5-2019 In
behandeling

Bestemming Fryslân Samen met de gemeente Harlingen en Wetterskip Fryslân werken wij aan 
het plan Westerzeedijk als onderdeel van ons gezamenlijke Programma 
Harlingen. Onderdeel van het plan Westerzeedijk is een verkenning naar de 
mogelijkheden van een buitendijks zeezwembad. Wij onderschrijven het 
belang van en de behoefte aan een mogelijkheid om op een volwaardige 
wijze van het zoute water van de Waddenzee te kunnen genieten. Een 
regionale recreatief/toeristische functie die aansluit op de ruimtelijke 
kwaliteit van de omgeving. Omdat het gezien de natuurlijke 
omstandigheden niet mogelijk is om lokaal voldoende waterdiepte te 
creëren en vast te houden, wordt ingezet op de mogelijkheid van een 
zeezwembad (=een constructie) in de Willemshaven icm het algenvrij 
houden van het strand. Gemeente heeft Q1 2020 een 
Waddenfondsaanvraag ingediend voor een algenscherm icm met een 
aanvraag bij ons voor co-financiering. Duidelijkheid over de aanvraag in Q2 
2020. 
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1.961 Begrutting 2019 provinsje 
Fryslân en Fûns neisoarch

PS 14-11-2018 D. Hoogland CDA;
ChristenUn
ie; D66; 
FNP; 
GrienLinks
; PvdA; 
SP; VVD; 
50PLUS; 
PvdD; 
Schukking

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
- duidelijkheid te geven aan Provinciale Staten over het al dan
niet toekennen van middelen aan Fryslân vanuit de
Klimaatenvelop 2019;
- nadat er duidelijkheid is over de uitkomst van de aanvraag
Klimaatenvelop 2019 zo snel mogelijk te komen met een
voorstel voor de inrichting, werking en eventuele financiering
van een grondbank.

21-5-2019 In
behandeling

Bestemming Fryslân In ons schrijven d.d. 14 mei 2019 (met kenmerk 01668141) hebben wij uw 
Staten geïnformeerd over de aanvaarding van een bijdrage uit de 
klimaatenvelop 2019 van € 5,495 miljoen bij de voorjaarsnota of uiterlijk de 
najaarsnota 2019. Hiervan wordt een bedrag van € 2,345 miljoen 
overgemaakt aan het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB). Het 
Rijk heeft als voorwaarde gesteld dat de provincie Fryslan dit bedrag 
overmaakt aan het NKB voor (wetenschappelijk) onderzoek, 
kennisontwikkeling en ken nisdeling. Het resterende bedrag ad. € 3,15 
miljoen is bedoeld voor pilotgebied Aldeboarn / De Deelen.
Hiermee beschouwt de Opgave Veenweide dit deel van de motie als 
afgehandeld.
- het doen van een voorstel voor de inrichting, werking en evt. financiering
van een grondbank is in behandeling genomen door de afdeling Vastgoed
i.s.m. de projectleiding van de Uitvoering van de Veenweidevisie.

1.490 Definitive VVGB 
Ferdûbbeling N381

PS 24-5-2017 S.A.E.
Poepjes

D66
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

- de Provincie ook digitale indiening van zienswijzen en
bezwaren openstelt, voor zover wettelijk mogelijk is.

24-5-2019 In
behandeling

Organisatorische 
processen

1.480 Definitive VVGB 
Ferdûbeling N381

PS 24-5-2017 S.A.E.
Poepjes It kolleezje komt werop op de mooglikheid om digitaal 

sjenswizen en beswieren yn te tsjinjen. It kolleezje sil mei in 
idee komme hoe't dit it bêste út te fieren is. 

24-5-2019 In
behandeling

Organisatorische 
processen

1.474 Jierstikken 2016 provinsje 
Fryslân en Fonds Nazorg 
Stortplaatsen

PS 24-5-2017 S. de Rouwe
It oanfalsplan wenningmerk wurdt op dit stuit evaluearre. 
Dizze evaluaasje sil yn it neijier tastjoerd wurde oan de 
Steaten. 

24-5-2019 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân Stvz 15-10-2018: wij sturen u in Q4 2018 een brief met hierbij gevoegd de 

evaluatie van het Aanvalsplan Woningmarkt.    15/01/2020  Wij overleggen 
binnen de dienst hoe we nu met deze toezegging omgaan. 

1.469 Jierstikken 2016 provinsje 
Fryslân en Fonds Nazorg 
Stortplaatsen

PS 24-5-2017 S. de Rouwe
De ynset om EU-middels te brûken wurdt yn de gaten holden. 
Fia de jierrekken en de ûntwikkeling fan Ynbusiness sil hjiroer 
ynformearre wurde. 

24-5-2019 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân Stavaza 04-06-2019: Met onze brief van 9 januari 2018 (met 

kenmerk 01479199) gaven wij u een overzicht van Europese projecten 
waarbij de provincie Fryslan is betrokken en die in de periode 2016-2017 
zijn goedgekeurd. Wij zenden u in september 2019 opnieuw een dergelijke 
brief, dan over het jaar 2018 en begin 2019, teneinde u opnieuw te 
informeren cf deze motie.  

1.979 Frageoerke: Sâltwinning PS 28-11-2018 D. Hoogland It kolleezje seit ta yn de earstfolgjende Algemiene 
Oandielhâldersgearkomste fan de NOM de ynstruksje te 
beprate en seit ta Provinsjale Steaten dêr in brief oer te 
stjoeren.

28-5-2019 In
behandeling

Groen Fryslân
Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 28 mei 2019 is 
de toegezegde inbreng geweest. De NOM zal in gesprek gaan met de 
aandeelhouders over het zetten van een volgende stap. Zodra daarover 
duidelijkheid is, worden uw staten hierover schriftelijk geïnformeerd.
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1.978 Frageoerke: De Sintrale As PS 28-11-2018 K. Fokkinga It kolleezje seit ta Provinsjale Steaten te ynformearjen oer de 
finansjele stân fan saken mei de gemeente Tytsjerksteradiel.

28-5-2019 In
behandeling

Bestemming Fryslân De laatste hand wordt gelegd aan de afronding van de gemaakte afspraken 
tussen de gemeente Tytsjerksteradiel en de provincie. Zodra dit is afgerond, 
worden uw Staten hierover geïnformeerd. De verwachting was dat dit in 
december zou worden afgerond. Omdat er nog nieuwe vragen zijn 
gekomen is dit eerst uitgesteld. Daarnaast loopt de afronding ivm de 
coronacrisis vertraging op. De verwachting is dat dit medio 2020 nu zal 
gebeuren. 

1.527 Startnotysje Sirkulêre 
Ekonomy

PS 21-6-2017 S. de Rouwe D66;
PvdA; 
PvdD

Fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten maatskiplike 
ferantwurdlikens ta útgongspunt fan it belied sirkulêre 
ekonomy te meitsjen njonken it ekonomysk belang fan it 
belied. 

21-6-2019 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

Op 28/3/2018 is in de vergadering van PS de Beleidsbrief Circulaire 
Ekonomy behandeld, aangeboden met de brief met het kenmerk 01475620. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen komt nadrukkelijk terug in de 
zeven karakteristieken van circulaire economie (zie paragraaf 3). Deze 
toezegging is tijdens de Statenvergadering van 18 juli 2018 aangeboden ter 
afvoering van de lijst. Via een amendement, zie bijlage, hebben de Staten 
besloten dat deze toezegging nog niet kan worden afgevoerd. 2019-12-17 
In de nieuwe beleidsbrief Economie zal geregeld worden dat de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid uitgangspunt van het circulaire 
beleid zal zijn naast het economisch belang. Deze staat op de PS planning 
voor eind 2020.

1.504 Beliedsbrief Duorsume 
Lânbou

PS 21-6-2017 K. Fokkinga
It kolleezje sil mei de gemeente Ljouwert neitinke oer hoe't de 
feemerk behâlden wurde kin foar Fryslân. 

21-6-2019 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

i.c.m. toezegging 1532:
Over de vergunningverlening voor de bedrijfsverplaatsing is de gemeente
Leeuwarden in een juridische procedure verwikkeld. Daarnaast is de
vergunningverlening afhankelijk van de duidelijkheid over de PFAS-
maatregelen.

1.503 Beliedsbrief Duorsume 
Lânbou

PS 21-6-2017 K. Fokkinga
It kolleezje sil de Steaten op de hichte hâlde fan de jonge 
bouboerenregeling. 

21-6-2019 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

Binnen het POP3-programma zijn v.w.b. landbouw, ook leader, water, 
agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) en landschap in 2019 de 
laatste openstellingen geweest. In 2020 is formeel alleen nog een 
openstelling van de Jonge Boeren regeling voorzien. 

1.564 Ramtnota 2018 PS 28-6-2017 S. de Rouwe VVD
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 

- Een bedrag van maximaal 250.000 euro beschikbaar te
stellen als cofinanciering ter realisatie van het kunstwerk "Het
Paard van Fryslân";
- Dit financieel te dekken uit het nog beschikbare restant van
20 miljoen euro binnen de kadernota 2018.

28-6-2019 In
behandeling

Bestemming Fryslân Er heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden met initiatiefnemers. Uitkomst is 
dat de initiatiefnemers in de loop van januari 2020 terugkoppelen hoe zij de 
verdere ontwikkeling van het project zien qua organisatie en financiering. 
De initiatiefnemers hebben gevraagd om uitstel. Er is nog geen 
vervolgdatum.

1.553 Earste 
bestjoersrapportaazje 2017

PS 28-6-2017 J. Kramer
By de kommende begrutting wurde de Steaten ynformearre 
oer de finansjele stân fan saken foar 2019 oangeande it Iepen 
Mienskipsfûns. Ek wurdt sjoen hoe dit te kommunisearjen. 

28-6-2019 In
behandeling

Bestjoer en Direksje
By de kommende begrutting wurde de Steaten ynformearre oer de 
finansjele stân fan saken foar 2019 oangeande it Iepen Mienskipsfûns. Yn 
de regio’s wurdt fia de platforms kommunisearre en yn 2019 sil rûnom de 
iepenstellingsbesluten fan de tenders fan it IMF kommunisearre wurde.
Mei de Kadernota 2019 is frege om it beschikbere budzjet 2019 mei € 1,8 
miljoen te ferheegjen tot € 4,5 miljoen, het oorspronklike nivo.
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1.551 Ramtnota 2018 PS 28-6-2017 K. Fokkinga
Om de belofte oer de skuld rjochting Sintrale As nei te 
kommen is in behearsfûns oprjochte. Takom jier by de 
Kadernota sille Provinsjale Steaten ynformearre wurde oer de 
stân fan saken oangeande it foljen fan dit fûns en útstellen 
hoe hjirmei om te gean. 

28-6-2019 In
behandeling

Bestemming Fryslân Ein 2019 wurdt de projektorganisaasje DCA opdoekt. Projekten dy noch net 
klear binne, wurde oerdroegen oan de gemeenten en/of de provinsje 
Fryslân. By de gemeenten giet it om fyts-/kuierpaden. De provinsje makket 
de noch oerbliuwende opjefte foar natoer en lânskip ôf.   Njonken de 
útfiering fan projekten giet it om behear en ûnderhâld fan natoer en lânskip. 
Dêrby moat der in relaasje lein wurde mei de oare binnen de provinsje 
rinnende opjéfte behear- en ûnderhâld foar natoer en lânskip. De útwurking 
hjirfan oangeande de opjefte, de finânsjes en de organisaasje moat ein 
2019 ôfrûn wêze. De rinnende oprjochting fan it Beheerfonds foar ynrjochte 
lânskip gebietsûntjouwing DCA makket hjir ûnderdiel fan út. Dêrby wurdt 
belutsen de mooglikheid om it beskikbere bedrach fan € 500.000,-- út faze 
2b fan de gebietsûntjouwing foar ûnderhâld fan al makke lânskip yn te 
setten om subsydzjes oan te freegjen. Dit is konform it útstel fan de 
feriening NFW yn har brief fan 18-12-2017 oan de sikretaris fan de 
gebietsûntjouwingskommisje. Dêrnjonken wurde by de útfiering fan it 
lânskipsherstel mei de oangeande eigeners ôfspraken makke oer it 
ûnderhâld fan it makke lânskip wilens 10 jier. De ôfspraken binne of wurde 
fêstlein yn in oerienkomst. 

1.550 Ramtnota 2018 PS 28-6-2017 S. de Rouwe
Oer de útkomsten fan petearen oer sportakkomodaasjes De 
Welle en iishockeystadion Thialf wurde Provinsjale Steaten 
ynformearre. 

28-6-2019 In
behandeling

Leefbaar Fryslân
St.v.zkn 16-10-2019: De Welle: Yn november 2019 sil yn de Rie fan 
Smellingerlân in beslút nommen wurde oer de ferskate plannen foar de 
útwreiding fan De Welle. DS nimme hjiroer yn de earste helte fan 2020 yn 
beslút en sille dat mei PS diele. Foar Thialf jildt dat de plannen foar de 
iishockeyhal earst yn de AVA besprutsen wurde sille en de ferwachting is 
dat soks foar dde PS-gearkomste fan septimber 2020 agindearre wurde kin.

1.536 Ramtnota 2018 PS 28-6-2017 S. de Rouwe
De sinjalen út Provinsjale Steaten oer lokaal oanbesteegjen 
by it nij te bouwen swimbad De Welle sille oerbrocht wurde 
oan de gemeente Smellingerlân. 

28-6-2019 In
behandeling

Leefbaar Fryslân
De conclusie is dat het aanbestedingsbeleid van de gemeente 
Smallingerland en de provincie Fryslân redelijk goed op elkaar aansluiten. 
Gelet op het bedrag dat is gemoeid met de realisatie van De Welle, zal er 
een Europese aanbesteding moeten plaatsvinden.
Wij stellen voor om in de subsidiebeschikking die nog moet worden 
afgegeven voor De Welle een passage op te nemen, waarin wordt 
aangegeven dat de provincie het belangrijk vindt om lokale ondernemers 
hier zoveel als mogelijk is bij te betrekken en hiervoor aandacht te vragen 
bij de gemeente. Uiteindelijk is het echter aan de gemeente Smallingerland, 
omdat zij opdrachtgever is. De subsidieaanvraag van de gemeente 
Smallingerland wordt in het vierde kwartaal van 2020 verwacht.

1.532 Frageoerke (Ljouwerter 
feemerk)

PS 28-6-2017 K. Fokkinga
De deputearre is ree om yn oerlis mei de gemeente Ljouwert 
en oanbelangjende feehannelers, nei mooglikheden te sjen 
om - as men dat wol - de feemerk foar Fryslân en Ljouwert te 
behâlden. 

28-6-2019 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

i.c.m. 1504:
Over de vergunningverlening voor de bedrijfsverplaatsing is de gemeente
Leeuwarden in een juridische procedure verwikkeld. Daarnaast is de
vergunningverlening afhankelijk van de duidelijkheid over de PFAS-
maatregelen.
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2.027 brief concept Protocol 
verbonden partijen 
(kenmerk: 01633138) – 5 
februari 2019

Brief 11-2-2019 S. de Rouwe Ons college bereidt op dit moment de Leidraad Grip op 
samenwerkingsrelaties voor, als verdieping
van de in 2013 vastgestelde Nota samenwerkingsrelaties. We 
zullen het door uw staten
vastgestelde Protocol verbonden partijen betrekken bij de 
uitwerking van de Leidraad.
Deze Leidraad zullen we in juni van dit jaar ter kennisname 
aan uw staten aanbieden.

1-7-2019 In
behandeling

Bestjoer en Direksje

2.001 Wiziging Mienskiplike 
Regeling SNN

PS 19-12-2018 S. de Rouwe De evaluatieopdracht van de actieve informatieplicht zal aan 
de voorkant aan Provinciale Staten worden voorgelegd.

9-7-2019 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

Stavaza 11 juni 2019: de evaluatie zal in de tweede helft van 2020 worden 
uitgevoerd. Dat betekent dat de opdracht voor de evaluatie medio 2020 in 
een beeldvormende commissievergadering moet worden besproken. GS zal 
daartoe een concept-opdracht aan de Statencommissie voorleggen. 

1.998 Hurdfarren Burgumer Mar PS 19-12-2018 A. Fokkens Voor de pilot zal een vast aanspreekpunt worden 
aangewezen voor het melden van overlast en overtredingen 
van de vaarregels.

9-7-2019 In
behandeling

Bestemming Fryslân In onze brief van 19 maart 2019, kenmerk 01647111, hebben wij 
aangegeven dat dit wordt meegenomen in de monitoring en evaluatie. Het 
definitieve monitoringsplan is op 4 juni 2019, kenmerk 01673173, aan u 
toegestuurd. De uitspraak van de rechter van 2 augustus 2019 inzake de 
voorlopige voorziening, maakt dat de invulling van deze toezegging nog 
ongewis is. Op 25 oktober hebben wij het standpunt ingenomen om de pilot 
in 2020 een vervolg te willen geven, zij het iets aangepast (zie ook brief aan 
PS met het nummer 01707020). Een en ander is nog onder voorbehoud 
van de uitspraak van de rechter v.w.b. de bodemprocedure in de 
beroepszaak. De zitting was gepland voor 19 maart 2020, echter is deze tot 
nader bericht uitgesteld in verband met de maatregelen rondom het Corona-
virus.  Op 2 juni 2020 hebben wij besloten om eerst de juridische 
afhandeling af te wachten, voordat een (eventueel) vervolg wordt gegeven 
aan de proef. Dit betekent dat de proef niet in 2020 zal plaatsvinden. Dit is u 
ook per brief (01766607) medegedeeld.
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1.997 Hurdfarren Burgumer Mar PS 19-12-2018 A. Fokkens
Provinciale Staten worden schriftelijk geïnformeerd over de 
zeilschool en het eventueel verplaatsen daarvan.

9-7-2019 In
behandeling

Bestemming Fryslân In onze brief van 19 maart 2019, kenmerk 01647111, hebben wij 
aangegeven dat dit wordt meegenomen in de monitoring en evaluatie. Het 
definitieve monitoringsplan is op 4 juni 2019, kenmerk 01673173, aan u 
toegestuurd. De uitspraak van de rechter van 2 augustus 2019 inzake de 
voorlopige voorziening, maakt dat de invulling van deze toezegging nog 
ongewis is. Op 25 oktober hebben wij het standpunt ingenomen om de pilot 
in 2020 een vervolg te willen geven, zij het iets aangepast (zie ook brief aan 
PS met het nummer 01707020). Een en ander is nog onder voorbehoud 
van de uitspraak van de rechter v.w.b. de bodemprocedure in de 
beroepszaak. De zitting was gepland voor 19 maart 2020, echter is deze tot 
nader bericht uitgesteld in verband met de maatregelen rondom het Corona-
virus.  Op 2 juni 2020 hebben wij besloten om eerst de juridische 
afhandeling af te wachten, voordat een (eventueel) vervolg wordt gegeven 
aan de proef. Dit betekent dat de proef niet in 2020 zal plaatsvinden. Dit is u 
ook per brief (01766607) medegedeeld. Naar verwachting zal in de tweede 
helft van 2020 meer duidelijkheid komen over de uitkomst van de juridische 
afhandeling.

1.583 Startnotysje Leefberens PS 12-7-2017 K. Fokkinga D66; VVD
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

In de beleidsbrief aandacht te besteden aan het omgaan met 
initiatieven en een heldere gang van zaken te schetsen 
waarbij het voor initiatiefnemers duidelijk is:
- hoe een initiatief kan worden voorgelegd aan de provincie;
- aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om een initiatief
in behandeling te nemen;
- op basis van welke criteria een besluit wordt genomen;
- door welk gremium en binnen welke termijn besluiten
worden genomen;
- welke prioriteiten worden gesteld;
- welke ondersteuning op welk moment van de provincie mag
worden verwacht.

12-7-2019 In
behandeling

Leefbaar Fryslân
St.v.zkn 22-5-2018: De werkgroep bestuurlijke vernieuwing van PS zal hier 
zelf invulling aan geven. Dat voorstel zal integraal onderdeel uitmaken van 
de Beleidsbrief Leefberens. St.v.zkn 27-11-2018: De werkgroep bestuurlijke 
vernieuwing van PS zal hier zelf invulling aan geven. (Het is niet langer een 
onderdeel van de beleidsbrief Leefberens.) 
St.v.zkn 9-7-2020: De beleidsbrief bestuurlijke vernieuwing wordt op 16 
september 2020 in PS behandeld.

2.024 Moasje frjemd D66 – 
Verkenning waterstof als 
alternatief voor 
aardgasverwarming

PS 23-1-2019 S.A.E.
Poepjes

De geplande verkenning van waterstof als transitie-energie, 
zoals genoemd in het jaarplan 2019 uit te breiden met de 
vraag of, in hoeverre, en onder welke voorwaarden waterstof 
als alternatief voor aardgas een oplossing is voor de 
warmtetransitie, specifiek voor oude wijken, monumenten en 
buitengebieden.

31-7-2019 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân 9-10-2019  De dienst is bezig met het opstellen van de onderzoeksvraag

e.a. in afstemming met de op te stellen RES. De verwachting is dat het
onderzoek in het voorjaar van 2020 wordt afgerond. Over de uitkomsten
van het onderzoek worden PS per brief geïnformeerd.
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2.021 Holwert oan See PS 23-1-2019 K. Fokkinga Yn maaie sille de Steaten ynformearre wurde oer de wiz 
wêrop it kolleezje omgean wol mei útfieringssaken en it 
grûnbelied.

31-7-2019 In
behandeling

Bestemming Fryslân Er wordt gewerkt aan een aankoopstrategieplan a.h.v. overleggen met alle 
betrokken partijen. Dit moet goed gebeuren en vergt tijd. Het provinciale 
grondbeleid vormt hiervoor een belangrijk uitgangspunt, dit geactualiseerde 
grondbeleid hebben Uw Staten in mei 2020 vastgesteld. Dit besluit kan 
gevolgen hebben voor de grondstrategie binnen het project Holwerd aan 
Zee. De strategie voor het beschikbaar krijgen van voldoende grond voor 
Holwerd aan Zee zal ook onderdeel zijn van de 
Samenwerkingsovereenkomst welke tweede helft 2021 gereed is voor 
besluitvorming. 

2.019 Holwert oan See PS 23-1-2019 K. Fokkinga It kolleezje docht der alles oan om yn de startblokken te stean 
om yn de takomst oer te gean ta grûnoankeapen.

31-7-2019 In
behandeling

Bestemming Fryslân

Er wordt gewerkt aan een aankoopstrategieplan a.h.v. overleggen met alle 
betrokken partijen. Dit moet goed gebeuren en vergt tijd. Het provinciale 
grondbeleid vormt hiervoor een belangrijk uitgangspunt, dit geactualiseerde 
grondbeleid hebben Uw Staten in mei 2020 vastgesteld. Dit besluit kan 
gevolgen hebben voor de grondstrategie binnen het project Holwerd aan 
Zee. De strategie voor het beschikbaar krijgen van voldoende grond voor 
Holwerd aan Zee zal ook onderdeel zijn van de 
Samenwerkingsovereenkomst welke tweede helft 2021 gereed is voor 
besluitvorming. 

2.018 Holwert oan See PS 23-1-2019 K. Fokkinga PvdA;
Schukking Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

- (de voorbereiding van) fase drie van begin af aan
nadrukkelijk mee te nemen in de verdere uitwerking;
- een sterke lobby te voeren in Brussel voor aanvullende
financiering van fase drie.

31-7-2019 In
behandeling

Bestemming Fryslân  Om in fase 2 (realisatie project Holwerd aan Zee) besluiten te kunnen 
nemen over (no-regret) maatregelen passend bij fase 3, is het gewenste 
eindbeeld na fase 3 van belang. Dit wordt daarom zeker al meegenomen in 
het huidige proces incl. het verkennen van kansen voor de realisatie en 
financiering. Conform bestuursakkoord zetten wij in op middelen uit Brussel. 
Voorlopig heeft de  financiering voor fase 2 de eerste prioriteit.

2.017 Stappeplan zero-emisje 
treinferfier Fryslân 2025

PS 23-1-2019 A. Fokkens
It kolleezje komt op koarte termyn mei in plan hoe’t it 
kolleezje tinkt mear minsken yn it iepenbier ferfier te krijen.

31-7-2019 In
behandeling

Bestemming Fryslân Dit is de rol van de vervoerder. Wij zijn met de vervoerder in gesprek op 
welke wijze zie hier extra invulling aan kunnen geven.

2.016 Stappeplan zero-emisje 
treinferier Fryslân 2025

PS 23-1-2019 A. Fokkens It kolleezje sil de Steaten regelmjittich ynformearje oer de nije 
ynsichten fan de wetterstoftrein.

31-7-2019 In
behandeling

Bestemming Fryslân We nemen dit mee in de informatievoorziening in de businesscase naar 
aanleiding van uw besluit op 23-1-2019 over Zero Emissie treinvervoer. Op 
7 november 2019 zijn uw Staten met een brief 01710917 geïnformeerd over 
de afhandeling van deze toezegging. Wij hebben deze motie aangeboden 
ter afvoering van de lijst voor uw vergadering van 22 januari 2020. U heeft 
via amendement 2 besloten dat deze motie nog niet kan worden afgevoerd. 
Wij nemen de motie opnieuw in behandeling. 
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2.012 Stappeplan zero-emisje 
treinferier Fryslân 2025

PS 23-1-2019 A. Fokkens D66;
GrienLinks
; PvdA; 
Schukking

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten ervoor te 
zorgen dat een belangrijk onderdeel van de 
conceptbusinesscase voor batterijtreinen in Fryslân de keuze 
is voor batterijen die niet alleen duurzaam/circulair maar ook 
verantwoord geproduceerd zijn, zonder kinderarbeid en met 
respect voor mensenrechten en fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden.

31-7-2019 In
behandeling

Bestemming Fryslân We nemen dit mee in de informatievoorziening in de businesscase naar 
aanleiding van uw besluit op 23-1-2019 over Zero Emissie treinvervoer. Op 
7 november 2019 zijn uw Staten met een brief 01710917 geïnformeerd over 
de afhandeling van deze motie. Wij hebben deze motie aangeboden ter 
afvoering van de lijst voor uw vergadering van 22 januari 2020. U heeft via 
amendement 3 besloten dat deze motie nog niet kan worden afgevoerd. Wij 
nemen de motie opnieuw in behandeling.

2.011 Rapport Noardlike 
Rekkenkeamer "Werkt 
het?"

PS 30-1-2019 S. de Rouwe In het overdrachtsdossier op te nemen om het college en de 
Staten in gesprek te laten gaan over hoe deze NRK paragraaf 
vormgegeven kan worden.

31-7-2019 In
behandeling

Bestjoer en Direksje

2.010 Rapport Noardlike 
Rekkenkeamer "Werkt 
het?"

PS 23-1-2019 S. de Rouwe Bij statenvoorstellen van majeure projecten omvang duidelijk 
te verwerken hoe er om is gegaan met aanbevelingen van de 
NRK.

31-7-2019 In
behandeling

Bestjoer en Direksje

2.009 Rapport Noardlike 
Rekkenkeamer “Werkt 
het?”

PS 23-1-2019 S. de Rouwe
Bij het laten uitvoeren van prognoses en evaluaties van 
projecten altijd na te gaan of het een beter alternatief is om 
de rapportages in eigen huis of door een onderzoeksjournalist 
te laten doen.

31-7-2019 In
behandeling

Bestjoer en Direksje

2.064 Moasje frjemd - Verzoek 
aan college om stappen te 
nemen tot de aanleg van de 
Lelylijn

PS 27-2-2019 A. Fokkens CDA;
ChristenUn
ie; 
GrienLinks
; PvdA; 
SP; VVD; 
50PLUS; 
PvdD; 
FFP; 
Schukking

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
- al het mogelijke te doen om de aanleg van de Lelylijn,
aansluitend op de Wunderline vanuit Niedersachsen, van
Groningen via Drachten, Heerenveen, Emmeloord naar
Lelystad te bevorderen/bewerkstelligen, via o.m. lobby in
Europa, Den Haag en bij de betrokken provincies en
gemeentes;
- in samenwerking met de provincies Groningen en Drenthe
aan te sluiten bij provincie Flevoland, om een bestuurlijke
lobby/onderzoek op te zetten voor genoemde Lelylijn;
- bij een positief uitvallend onderzoek te proberen de Lelylijn
uiteindelijk gezamenlijk op de landelijke MIRT-lijst te krijgen.

5-9-2019 In
behandeling

Bestemming Fryslân

De Lelylijn is opgenomen in het Bestuursakkoord. In het BO-MIRT 2019 
hebben we met het Rijk de ambitie uitgesproken om de reistijd per trein 
tussen Randstad en Noord-Nederland te verkorten. De regio specifieert dit 
tot tenminste twee keer 15 minuten voor 2030. Vanwege onder andere de 
robuustheid van het OV rondom Zwolle en de ontsluiting van de regio, 
onderzoeken Rijk en regio in dit kader ook de potentie van een OV-
ontsluiting via de Lelylijn. Een internationale verbinding is onderdeel van dit 
onderzoek. De resulaten verwachten we in de eerst helft van 2020. Dit is 
input voor het Rijksprogramma Toekomstbeeld OV 2040. Verder 
ondersteunen we verschillende lobbyactiviteiten (o.a. symposium Lelylijn, 2 
december 2019) omtrent de Lelylijn.

2.063 Rapport provinsjale 
rekkenkeamers ‘Energie in 
transitie’

PS 27-2-2019 S.A.E.
Poepjes

Het college gaat kijken naar het gebruik van cijfers, 
bijvoorbeeld over elektriciteitsopwekking en energieverbruik. 
De cijfers moeten congruent zijn, op dezelfde manier 
gerapporteerd worden en eenduidig zijn.

5-9-2019 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân Dit wordt meegenomen bij de Friese energiemonitor - die opwekking en 

besparing weergeeft -.

2.061 Ramtstelling 
boargerpartisipaasje yn 
Wynpark Fryslân

PS 27-2-2019 S. de Rouwe
Als bij de uitgifte van obligaties blijkt dat er meer animo is en 
dus een aanpassing van het richtbedrag nodig is, dan komt 
het college hierover terug bij de Staten. Het college zal ruim 
omgaan met het richtbedrag van 10 miljoen. 

5-9-2019 In
behandeling

Bestemming Fryslân

Dit heeft betrekking op de obligaties die zullen worden uitgegeven in 
opdracht van FHW en is pas aan de orde uiterlijk medio 2022. 
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2.060 Ramtstelling 
boargerpartisipaasje yn 
Wynpark Fryslân

PS 27-2-2019 S. de Rouwe Het college gaat onderzoeken of de kosten van 
burgerparticipatie naar beneden gebracht kunnen worden en 
deze kosten voor rekening van de provincie kunt laten 
brengen.

5-9-2019 In
behandeling

Bestemming Fryslân Dit heeft betrekking op de obligaties die zullen worden uitgegeven in 
opdracht van FHW en is pas aan de orde uiterlijk medio 2022.

2.059 Ramtstelling 
boargerpartisipaasje yn 
Wynpark Fryslân

PS 27-2-2019 S. de Rouwe Het college gaat onderzoeken of het aanbieden van een 
generatieobligatie mogelijk is. Over de uitkomst worden de 
Staten geïnformeerd.

5-9-2019 In
behandeling

Bestemming Fryslân Dit heeft betrekking op de obligaties die zullen worden uitgegeven in 
opdracht van FHW en is pas aan de orde uiterlijk medio 2022.

2.058 Ramtstelling 
boargerpartisipaasje yn 
Wynpark Fryslân

PS 27-2-2019 S. de Rouwe Het komende jaar wordt door het college gebruikt om een 
goede partij te vinden die een obligatie mogelijk gaat maken 
en die over de vergunningen beschikt. Op het moment dat 
deze partij gevonden is, worden de Staten hierover 
geïnformeerd. De partij zal t.z.t. uitgenodigd worden om een 
gesprek met de Staten te voeren over hoe de partij werkt en 
wat zij adviseren.

5-9-2019 In
behandeling

Bestemming Fryslân Dit heeft betrekking op de obligaties die zullen worden uitgegeven in 
opdracht van FHW en is pas aan de orde uiterlijk medio 2022.

2.057 Ramtstelling 
boargerpartisipaasje yn 
Wynpark Fryslân

PS 27-2-2019 S. de Rouwe De mogelijkheid blijft om dorpscoöperaties ook te laten 
meedoen in het kopen van obligaties.

5-9-2019 In
behandeling

Bestemming Fryslân Dit heeft betrekking op de obligaties die zullen worden uitgegeven in 
opdracht van FHW en is pas aan de orde uiterlijk medio 2022.

2.055 Ramtstelling 
boargerpartisipaasje yn 
Wynpark Fryslân

PS 27-2-2019 S. de Rouwe
Wanneer de cijfers, bijvoorbeeld van de prijs van een 
aandeel, bekend zijn zal met de inwoners van het 
IJsselmeergebied het gesprek worden aangegaan.

5-9-2019 In
behandeling

Bestemming Fryslân Dit heeft betrekking op de obligaties die zullen worden uitgegeven in 
opdracht van FHW en is pas aan de orde uiterlijk medio 2022.

2.054 Ramtstelling 
boargerpartisipaasje yn 
Wynpark Fryslân

PS 27-2-2019 S. de Rouwe Er zal voldoende aandacht zijn om de mensen t.z.t. goed mee 
te nemen. In een later stadium wordt gekeken naar een 
communicatiemiddel, welke het beste aansluit om de mensen 
goed te informeren.

5-9-2019 In
behandeling

Bestemming Fryslân Dit heeft betrekking op de obligaties die zullen worden uitgegeven in 
opdracht van FHW en is pas aan de orde uiterlijk medio 2022.

2.053 Ramtstelling 
boargerpartisipaasje yn 
Wynpark Fryslân

PS 27-2-2019 S. de Rouwe ChristenUn
ie Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om de 

obligaties die beschikbaar komen:
- eerst aan te bieden aan de bestaande participanten en/of
obligatiehouders.
- daarna aan te bieden aan Wynpark Fryslân, indien er onder
bestaande participanten geen belangstelling bestaat.

5-9-2019 In
behandeling

Bestemming Fryslân Dit heeft betrekking op de obligaties die zullen worden uitgegeven in 
opdracht van FHW en is pas aan de orde uiterlijk medio 2022. De door uw 
Staten vastgestelde Uitgangspunten voor burgerparticipatie zijn opgenomen 
in de Investeringsovereenkomst met WPF.

2.050 Hifking Fryske Marreprojekt 
en fisy Wetterekreaasje

PS 27-2-2019 K. Kielstra Binnenkort volgt informatie aan de Staten over hoe het 
college op dit moment met baggeren omgaat. Dit jaar nog 
volgt een plan waarin alle functies worden opgenomen die het 
college uit wil voeren op het water. Ook zal de samenhang 
van deze functies terug te vinden zijn in een integraal 
baggerplan.

5-9-2019 In
behandeling

Bestemming Fryslân
Op 22 april 2020 is de beleidsnota Gastvrij Fryslân vastgesteld door uw 
Staten. Daarin staat dat bij waterrecreatie ihkv beleidsontwikkeling een 
integrale gebruiskvisie van de Friese wateren zal worden opgesteld (in 2020 
-2021) met daarin ook het onderdeel baggeren.

2.039 Gebietsûntwikkeling WTC, 
faze II

PS 27-2-2019 K. Kielstra
It kolleezje sil PS goed op ‘e hichte hâlde fan de fierdere 
fuortgong.

5-9-2019 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

Stvz 19-03-2019: wij hebben Wurkje mei Fryslân gevraagd de uitvoering 
van deze toezegging op zich te nemen. 
Stavaza 11-06-2019: Op 23 april 2019 en op 4 juni 2019 zonden wij U een 
brief (ids nrs: 1659655 en 1674044) inzake Advisering ontwerp-
bestemmingsplan gebiedsontwikkeling WTC fase II en de ingediende 
zienswijze om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom 
WTC Cambuur.
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1.622 Oprjochtsjen Friese 
Ontwikkelingsmaatschappij 
(FOM)

PS 18-10-2017 S. de Rouwe Uteinlik sa ticht mooglik by de 3% behearskosten fan de FOM 
komme.

18-10-2019 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân Stvz 15-10-2018: met onze brief van 3 juli 2018 (nr. 01537486) gaan wij 

nader op deze toezegging in. Wij schrijven o.m. het volgende: Een 
belangrijk aandachtspunt blijven de beheerskosten van de FOM. De NOM 
levert het gespecialiseerde personeel aan de FOM. Daarvoor betaalt de 
FOM een vergoeding aan de NOM. Het fonds groeit de komende periode 
van € 8 miljoen naar ongeveer € 32 miljoen. Het is daarom noodzakelijk en 
gerechtvaardigd om het aantal investmentmanagers uit te breiden met 
1FTE. De beheerskosten blijven in de prognoses onder de 3%.   16/01/2020  
Halverwege dit jaar zal de FOM jaarrekening aan PS worden gezonden. 
Hierin zullen de beheerskosten ook in beeld gebracht zijn. 

2.098 Brief Friese aandeel in 
Europese middelen 
(01680523)

Brief 11-7-2019 S. de Rouwe
Tenslotte merken wij nog op dat wij u na de zomervakantie 
2019 een overzicht zullen voorleggen van de projecten die 
sinds begin 2018 gehonoreerd zijn vanuit de diverse 
Europese fondsen, als vervolg op het projectenoverzicht 2016-
2017 dat u begin 2018 heeft ontvangen. Wij zullen in die brief 
ook ingaan op de inhaalslag voor de besteding binnen Noord-
Nederland van de resterende € 50 mm. aan EFRO-middelen 
uit de lopende programmaperiode, conform toezegging 2082 
die gedeputeerde De Rouwe aan uw Staten heeft gedaan. 
Die informatie is nu nog niet beschikbaar.

1-11-2019 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân 2019-09-11

Toezegging uitgezet binnen de dienst (team Europa)2019-12-19 Dit is het 
vervolg op motie 2082, de verwachting is dat de informatie mits januari 
2020 aan PS gezonden zal worden.
2020-02-04 De informatie zal in maart beschikbaar zijn voor uwe Staten.

1.672 Moasje frjemd (De 
Afsluitdijk als verbinding 
naar kennis, innovatie en 
arbeidsmarkt) 

PS 8-11-2017 A. Fokkens CDA;
ChristenUn
ie; FNP; 
GrienLinks
; PvdA; 
SP; VVD; 
50PLUS

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten,

- Te komen tot een nader verkennend onderzoek voor een
integrale aanpak door middel van een Living Lab waarin
projecten in het kader van ecologie, technologie,
duurzaamheid, toerisme en economische ontwikkeling leiden
tot borging van kennis en innovatie.
- In dit verkennend onderzoek kennisinstellingen, de huidige
samenwerkende projecten en bedrijven, Rijkswaterstaat en
de aanpalende gemeenten te betrekken.
- Dit verkennend onderzoek voor de begrotingbehandeling
2019 te hebben afgerond.

8-11-2019 In
behandeling

Bestemming Fryslân

Verkennend onderzoek naar een breed Living Lab loopt. Uit de eerste 
verkenning blijkt de interesse van partijen om te participeren, zoals enkele 
hogescholen uit Fryslân en Noord-Holland, overheden en het bedrijfsleven. 
Tegelijkertijd is de interesse zo breed dat partijen zoeken naar een verdere 
afbakening in studierichtingen, gebieden en thema's zodat gecontroleerd tot 
ontwikkeling kan worden gekomen. Dat moet eerst uitgewerkt worden 
alvorens we een voorstel kunnen doen aan uw Staten.  Voor de 
energieopgaven wordt de afstemming gezocht met de Energiecampus 
Fryslan waarin de Triple Helix actief is. Voor een brede opzet wordt de 
samenwerking gezocht met de Blue Delta discussie en het Globalcentre on 
Climate Adaptation (GCA) in Groningen.
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1.671 Provinsjale begrutting 2018 
en fûns neisoarch 
stoartplakken Fryslân 

PS 8-11-2017 S. de Rouwe GrienLinks
; PvdA; SP verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

1. Samen met gemeenten, natuur- en landbouworganisaties,
boeren, Wetterskip en deskundigen actieplan af te spreken
en uit te voeren die de groei van het aantal insecten
stimuleren, lopende initiatieven op het gebied van
biodiversiteit verbinden en witte vlekken in insectvriendelijke
gebieden opvullen.
2. Deze afspraken te baseren op twee pijlers:

A. Actie op korte termijn: het creeren van een netwerk van
insectvriendelijke gebieden.
Bestaande insectvriendelijke gebieden met elkaar verbinden
door te zorgen voor overbruggende gebieden met planten en
bloemen die gunstig zijn voor insecten. Dusdanig dat deze
een netwerk vormen van doorgaande routes voor insecten.

B. Een denktank met deskundigen samenstellen die in kaart
brengen hoe het ervoor staat met de insectenpopulatie in
Friesland en wat de grootste bedreigingen zijn, met als doel
vast te stellen welke maatregelen op de lange termijn
belangrijk zijn om de insectengroei in Friesland te stimuleren.

3. Deze afspraken voor maart 2019 uit te voeren.

4. Een voorstel voor het benodigde budget en de dekking
daarvoor aan de Staten voor te leggen.

8-11-2019 In
behandeling

Groen Fryslân
Als uitwerking van een motie van GL, PvdA, SP is, in aanloop naar een 
provinciaal Herstelplan Biodiversiteit, heeft PS in oktober 2019 ingestemd 
met het beschikbaar stellen van een bedrag tot € 100.000 voor de 
uitwerking van witte gebieden tussen de insectenkerngebieden o.b.v. de 
studie van Hogeschool Van Larenstein. Hiervan kan            € 10.000 
worden besteed aan de kosten van de professionele analyse door de 
Hogeschool. Het resterende budget van € 100.000 wordt binnen het 
Herstelplan Biodiversiteit geoormerkt voor het insectennetwerk. Dit 
Herstelplan wordt volgens de planning behandeld in uw vergadering in 
september 2020. 

1.670 Provinsjale begrutting 2018 
en fûns neisoarch 
stoartplakken Fryslân 

PS 8-11-2017 D. Hoogland ChristenUn
ie; FNP; 
GrienLinks
; PvdA; 
SP; PvdD

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

- te onderzoeken wat de provincie zelf kan doen aan
maatregelen om in Friesland het gebruik van
bestrijdingsmiddelen te verminderen, zoals op gebieden in
eigen beheer.
- In maart 2018 met een voorstel voor deze maatregelen te
komen richting de Provinciale Staten.
- Voor de toekomst te onderzoeken wat de provincie kan
doen aan maatregelen om in Friesland het gebruik van
bestrijdingsmiddelen door derden te verminderen, zoals in het
natuur- en landschapsbeheer.

8-11-2019 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

Aan het verzoek van PS om te onderzoeken wat de provincie zelf kan doen 
om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen is op tweeërlei 
wijze invulling gegeven.
Er worden door de ‘buitendienst’, de afdeling Provinciale Waterstaat, geen 
bestrijdings-middelen ingezet bij het beheer en onderhoud van provinciale 
eigendommen, w.o. het maaien van bermen. Daarnaast zijn in het 
pachtbeleid van de provincie beperkende voorwaarden opgenomen voor het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen op de provinciale pachtgronden. Daarover 
hebben we u geinfomeerd met een brief (16/1/2019, kenmerk 1453389).
De provincie kan het verminderen van gebruik van bestrijdingsmiddelen 
door derden niet regelen, dit is een kwestie van landelijk beleid. Als 
provincie bepleiten we waar het kan een afname van het gebruik van  
chemische bestrijdingsmiddelen. Ook in ons Bestuursakkoord 2029-2023 is 
dit opgenomen. Bij het verlenen van subsidies of andere activiteiten die 
vanuit de provincie worden ondersteund, gaan we na of daarmee  
bijgedragen kan worden aan een afname van het gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen.
Wij hebben u deze motie ter afvoering van de lijst aangeboden voor uw 
vergadering van 23 maart 2020. In verband met de coronacrisis heeft u de 
af te voeren moties en toezeggingen behandeld in uw vergadering op 22 
april 2020. Via amendement nr. 2 heeft u aangegeven deze motie niet van 
de lijst te willen afvoeren. Wij nemen de motie opnieuw in behandeling.  
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1.667 Provinsjale begrutting 2018 
en fûns neisoarch 
stoartplakken Fryslân

PS 8-11-2017 S.A.E.
Poepjes

ChristenUn
ie verzoeken het college van Gedeputedeerde Staten:

- een breed samengestelde taskforce of dedicated team
samen te stellen die als taak heeft: kennisverzameling over
de energietransitie en het versnellen van de energietransitie;
- daarvoor in 2018 dekking te zoeken binnen het bestaande
programma;
- in de Kadernota voor de begroting in 2019 te komen met
een budgetvoorstel.

8-11-2019 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân (1648 icm1667) Deze toezeggingen zijn ook als resultaat verwoord in het 

Bestuursakkoord: ‘Er komt vanuit het RES-traject een Taskforce 
energietransitie’. In het RES proces wordt hier met andere partners invulling 
aan gegeven. Met andere woorden: tijdens het RES proces tot juni 2020 
wordt verkend met welke andere partijen de provincie de Taskforce kan 
vormen en welke opdracht deze taskforce krijgt. 

1.657 Twadde 
Bestjoersrapportaazje 2017

PS 8-11-2017 S. de Rouwe D66; VVD
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten in de 
toekomst: 

* Gewenste wijzigingen van de bestemming van vrij vallende
gelden, voor zover deze niet binnen het mandaat van GS
passen, met een voorstel aan Provinciale Staten voor te
leggen.
* Geen voorstellen via begrotingswijzigingen bij de Berap te
doen, die de bestemming van de middelen aanpassen,
zonder inhoudelijk voorstel aan Provinciale Staten voor te
leggen.

8-11-2019 In
behandeling

Finânsjes en 
Personeelssaken 29 oktober 2019 hebben GS brief gestuurd (nr 01706059) met reactie. Dit is 

al beleid en bij de beraps worden alleen voorstellen gedaan die 
Onuitstelbaar, Onvermijdelijk of Onvoorzien zijn en die niet gekoppeld 
kunnen worden aan een inhoudelijke statenvoorstel. Wij hebben deze motie 
aangeboden ter afvoering van de lijst voor uw vergadering van 22 januari 
2020. U heeft via amendement 1 besloten dat deze motie nog niet kan 
worden afgevoerd. Wij nemen de motie opnieuw in behandeling.

1.655 Moasje frjemd (De 
Afsluitdijk als verbinding 
naar kennis, innovatie en 
arbeidsmarkt)

PS 8-11-2017 K. Kielstra CDA; 
ChristenUn
ie; FNP; 
GrienLinks
; PvdA; 
SP; VVD; 
50PLUS

De deputearre is ree om in ynventarisearjend ûndersyk te 
dwaan nei de mooglikheden, dêr moat lykwols wol rekken by 
holden wurde mei beheinde kapasiteit en finansjele middels. 

8-11-2019 In
behandeling

Bestemming Fryslân

Verkennend onderzoek naar een breed Living Lab loopt. Uit de eerste 
verkenning blijkt de interesse van partijen om te participeren, zoals enkele 
hogescholen uit Fryslân en Noord-Holland, overheden en het bedrijfsleven. 
Tegelijkertijd is de interesse zo breed dat partijen zoeken naar een verdere 
afbakening in studierichtingen, gebieden en thema's zodat gecontroleerd tot 
ontwikkeling kan worden gekomen. Dat moet eerst uitgewerkt worden 
alvorens we een voorstel kunnen doen aan uw Staten.  Voor de 
energieopgaven wordt de afstemming gezocht met de Energiecampus 
Fryslan waarin de Triple Helix actief is. Voor een brede opzet wordt de 
samenwerking gezocht met de Blue Delta discussie en het Globalcentre on 
Climate Adaptation (GCA) in Groningen.

1.651 Provinsjale begrutting 2018 
en fûns neisoarch 
stoartplakken Fryslân

PS 8-11-2017 K. Fokkinga
As earder jild nedich is foar natoerynklusive lânbou of oare 
opjeften dan sil dat yn de begrutting nei foaren helle wurde. 

8-11-2019 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

De uitgaven van het transitiefonds duurzame landbouw verlopen conform 
de begrotingsplanning. Wij zien vooralsnog geen aanleiding deze verder 
naar voren te halen.

1.648 Provinsjale begrutting 2018 
en fûns neisoarch 
stoartplakken Fryslân

PS 8-11-2017 S.A.E.
Poepjes It kolleezje ûndersiket graach de mooglikheden foar in 

Taskforce Energietransitie. 

8-11-2019 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân (1648 icm1667) Deze toezeggingen zijn ook als resultaat verwoord in het 

Bestuursakkoord: ‘Er komt vanuit het RES-traject een Taskforce 
energietransitie’. In het RES proces wordt hier met andere partners invulling 
aan gegeven. Met andere woorden: tijdens het RES proces tot juni 2020 
wordt verkend met welke andere partijen de provincie de Taskforce kan 
vormen en welke opdracht deze taskforce krijgt. 

1.641 Provinsjale begrutting 2018 
en fûns neisoarch 
stoartplakken Fryslân

PS 8-11-2017 S. de Rouwe
De ynformaasje oangeande de resultaten fan it Huis der 
Provincien sil dúdliker ynsichtlik makke wurde. 

8-11-2019 In
behandeling

Bestjoer en Direksje
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1.636 Provinsjale begrutting 2018 
en fûns neisoarch 
stoartplakken Fryslân

PS 8-11-2017 S.A.E.
Poepjes Wannear't de jilden foar ferduorsumjen wenningmerk earder 

nedich binne, wurde dy nei foaren helle. 

8-11-2019 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân De Opgave Energietransitie houdt hierover constant een vinger aan de pols.

2.074 Jierstikken 2018 provinsje 
en neisoarchfûns 
stoartplakken

PS 22-5-2019 S. de Rouwe ChristenUn
ie; D66; 
GrienLinks
; PvdA

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
- een bedrag van € 10.000 als voorwaardelijk budget op te
nemen in de Begroting 2020 om activiteiten te organiseren
om de FJAR te trainen en beter te organiseren en in de
gelegenheid te stellen om Provinciale Staten met regelmaat
te adviseren.

28-11-2019 In
behandeling

Steategriffy

2.073 Jierstikken 2018 provinsje 
en neisoarchfûns 
stoartplakken

PS 22-5-2019 S. de Rouwe ChristenUn
ie; D66; 
GrienLinks
; PvdA; 
VVD; 
PvdD

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten onderzoek 
te doen naar: het verlengen van de huidige voucherregeling 
voor het MKB en het uitbreiden van de voucherregeling MKB 
Fryslân met de mogelijkheid tot subsidie voor duurzaamheids- 
of circulariteitsvraagstukken. En dit voor het zomerreces aan 
de staten terug te koppelen. 

28-11-2019 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân op 10 juli 2019 zonden wij Uw Staten een brief (016821030) inzake de MKB 

voucher. Voor de Statenvergadering op 25 september 2019 is deze motie 
aangeboden ter afvoering. Uw Staten hebben besloten dat deze motie nog 
niet kan worden afgevoerd. Wij hebben hierop de motie opnieuw in 
behandeling genomen. 04/02 /2020 Op 3 februari zonden wij Uwe Staten 
brief 01725989 waarin wij voorstellen deze motie als afgehandeld te 
beschouwen. Hierop hebben wij de motie aangeboden ter afvoering van de 
lijst voor uw vergadering op 25 maart 2020. In verband met de coronacrisis 
heeft u de af te voeren moties en toezeggingen behandeld in uw 
vergaderiing van 22 april 2020. U heeft besloten via amendement 1 dat 
deze motie nog niet van de lijst kan worden afgevoerd. Wij nemen de 
motie opnieuw in behandeling. 

2.069 Enerzjyneutrale provinsjale 
organisaasje dy’t yn eigen 
ferlet foarsjocht

PS 22-5-2019 A. Fokkens Het college zal het gesprek aangaan met alle betrokken 
coöperaties in Friesland en ze proberen te betrekken bij deze 
plannen.

28-11-2019 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân In het PS-stuk (22 mei 2019) is aangegeven dat het Implementatieplan 

medio 2020 klaar zal zijn. Deze toezegging aan PS wordt hierin betrokken. 
9-10-2019 De planning is het implementatieplan voor de zomervakantie (juli
2020) aan te leveren bij GS zodat het in oktober 2020 bij PS kan worden
voorgelegd ter besluitvorming.2020-07-29.
Deze toezegging is vooral gericht op het ontwikkelen van zonnevelden.
Omdat er naar aanleiding van het implementatieplan nog geen keuzes voor
zonnevelden gemaakt worden heeft nog geen overleg met coöperaties
plaatsgevonden. Uitgangspunt voor onze plannen is uiteraard wel 50%
burgerparticipatie, deze participatie zou bij voorkeur ingevuld moeten
worden door de lokale cooperaties.

2.082 1e Berap 2019 PS 5-6-2019 S. de Rouwe De staten ontvangen een update, waarin de verwachting van 
het college dat de resterende 50 miljoen aan EFRO middelen 
in de komende 2 jaar zal worden besteed, wordt toegelicht. 
De toelichting wordt opgenomen in de brief die de 
gedeputeerde al heeft toegezegd over de stand van zaken 
m.b.t. de Europese fondsen.

6-12-2019 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân Op 11 juli 2019 zonden wij uwe staten de brief (01680523) inzake Fries 

Aandeel in Europese middelen. Hierin stellen wij dat wij na de zomer 2019 
met een overzicht van gehonoreerde projecten sinds 2018 vanuit het 
Europese Fonds komen en hoe de resterende 50 miljoen aan EFRO 
middelen in de komende 2 jaar zal worden besteed.2019-12-17 In januari 
2020 zal de toegezegde informatie aan PS worden verstrekt.
2020-02-04 In maart zal de toegezegde informatie aan PS kunnen worden 
verstrekt.

2.099 Brief Financiële situatie 
Landschapsbeheer 
Friesland (kenmerk: 
01684343)

Brief 16-7-2019 D. Hoogland
Het college streeft er naar PS eind 2019 te informeren over 
de uitkomst van de verkenning naar het opgaan van 
Landschapsbeheer Fryslân (LBF) in It Fryske Gea (IFG) of 
een andere organisatie.

1-1-2020 In
behandeling

Leefbaar Fryslân
St.v.zkn. 03-04-2020: De uitkomst van de verkenning is nog niet afgerond. 
Naar verwachting zal er in mei 2020 definitieve duidelijkheid komen en zal 
GS dan ook een besluit nemen. Daarna wordt PS geïnformeerd.
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2.085 Wiziging Oardering Romte 
Fryslân 2014 – 
geitehâlderijen 

Steate
kommi
sje

27-6-2019 K. Fokkinga
De deputearre seit ta - by benadering - te wolle 
inventarisearje hoefolle minsken binnen in striel fan 2 km. fan 
in geitehâlderij wenjen.

1-1-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân De analyse en uitwerking is gereed. De resultaten zullen worden 

meegenomen in combinatie met de beleidsnotitie van motie 2102

2.087 Utstel ta fêststelling fan it 
koalysjeakkoart 2019-2023

PS 26-6-2019 K. Fokkinga ChristenUn
ie; D66; 
GrienLinks
; PvdA; 
PvdD

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om de 
resultaten uit het bestuursakkoord 2019-2023 te toetsen aan 
de SDGs en deze terug te laten komen in de startnotities, 
zodat de SGDs gerelateerd worden aan het beleid.

2-1-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân Yn de Startnotysje Lanbou-aginda geane wy yn op fragen oangeande 

SDG’s en de mooglikheden foar it oprjochtsjen fan in Kennissintrum. Dat 
jildt ek foar fiedseltransysje yn relaasje mei de lânbou. Neffens de plenning 
wurdt neamde Startnotysje troch PS yn behanneling nommen yn oktober 
2020.

2.086 Utstel ta fêststelling fan it 
koalysjeakkoart 2019-2023

PS 26-6-2019 S. de Rouwe D66;
GrienLinks
; PVV

Fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten dat nammen 
betocht yn dit hûs by foarfar Frysk binne. 

2-1-2020 In
behandeling

Bestjoer en Direksje

2.089 Brief DS d.d. 29 maaie 
2019, nr. 01615942 oer 
stân fan saken Minder 
beleid en regels

Steate
kommi
sje

3-7-2019 S. de Rouwe De gedeputeerde geeft over half jaar per brief een update 
over de stand van zaken van de drie doelen en komt daarin 
ook terug op het verzoek van de FNP om op de regeling van 
SNN te memoreren.

4-1-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân 8/8/2019 Uitgezet binnen Vergroten Fries Ondernemerschap

1.999 Hurdfarren Burgumer Mar PS 19-12-2018 A. Fokkens Het college zegt toe wat het effect van het snelvaren voor de 
geluidsnormen is te onderzoeken. Hierbij zal worden gekeken 
naar de overlast wanneer je in huis of in de tuin zit.

9-1-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân In onze brief van 19 maart 2019, kenmerk 01647111, hebben wij 
aangegeven dat dit wordt meegenomen in de monitoring en evaluatie. Het 
definitieve monitoringsplan is op 4 juni 2019, kenmerk 01673173, aan u 
toegestuurd. De uitspraak van de rechter van 2 augustus 2019 inzake de 
voorlopige voorziening, maakt dat de invulling van deze toezegging nog 
ongewis is. Op 25 oktober hebben wij het standpunt ingenomen om de pilot 
in 2020 een vervolg te willen geven, zij het iets aangepast (zie ook brief aan 
PS met het nummer 01707020). Een en ander is nog onder voorbehoud 
van de uitspraak van de rechter v.w.b. de bodemprocedure in de 
beroepszaak. De zitting was gepland voor 19 maart 2020, echter is deze tot 
nader bericht uitgesteld in verband met de maatregelen rondom het Corona-
virus.  Op 2 juni 2020 hebben wij besloten om eerst de juridische 
afhandeling af te wachten, voordat een (eventueel) vervolg wordt gegeven 
aan de proef. Dit betekent dat de proef niet in 2020 zal plaatsvinden. Dit is u 
ook per brief (01766607) medegedeeld. Naar verwachting zal in de tweede 
helft van 2020 meer duidelijkheid komen over de uitkomst van de juridische 
afhandeling.
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1.990 Frageoerke: sluting fan de 
iishockeyhal op It 
Hearrenfean

PS 19-12-2018 S. de Rouwe
Takomstútstellen foar de langere termyn sille takom jier nei 
PS stjoerd wurde.

9-1-2020 In
behandeling

Leefbaar Fryslân
Op 25 septimber 2019 is in brief (nûmer 1695432) oan de Agindakommissje 
stjoerd mei it fersyk om de behanneling fan de plannen foar de iishockeyhal 
út te stellen. Nei ferwachting sille de plannen yn de PS-gearkomste fan 
maaie 2020 agindearre wurde.Op 20 desimber 2019 binne PS mei in brief 
ynfoarmearre oer de finansjele ûntwikkelings oangeande Thialf (nûmer: 
1726168). De iishockeyhal is hjir ûnderdiel fan. De behanneling fan de 
plannen yn PS is yn ferbân dêrmei earst útsteld tot 17 juny 2020.

St.v.zkn 28-5-2020: It komplete herstel foar Thialf is oan PS oanbean. Wat 
deryn neamd wurdt oer de takomst, nei de oanrinfase, de 
oerbrêgingsperioade, is ta kundskip. PS nimme op 17 juny in beslút oer de 
reddingsoperaasje en de oerbrêgingsperioade. Oer de werstrukturearring 
fan Thialf, ynkl. oplossingen foar de iishockeyhal komme wy noch werom by 
PS foar 1 jannewaris 2021.  

1.738 Utfieringsprogramma 
Feangreidefisy 2018/2019

PS 24-1-2018 D. Hoogland GrienLinks
; PvdA; 
PvdD

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken 
haar mening uit:

- In de 'Tussenstap' het uitgangspunt van de veenweidevisie
bij te stellen van 'behoud van landbouwfunctie' naar 'balans
tussen landbouw, natuur en milieu'
- De maatregelen af te stemmen op dit nieuwe uitgangspunt
in de voor te stellen aanpak.

24-1-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân

"Uw Staten hebben op 18 juli 2018 besloten over de 'Resultaten Tussenstap 
Veenweidevisie' (met kenmerk: 01507089) en kennisgenomen van de 
aanpak om te komen tot een Uitvoeringsprogramma 2020-2030, zoals 
verwoord in het document "Tussenstap Friese veenweideaanpak 2020-
2030". Op 22 januari 2020 heeft de behandeling van de MKBA en de 
vervolgaanpak in Uw Staten plaatsgevonden. Het Veenweideprogramma 
2020-2030 wordt in het eerste kwartaal 2021 aan Uw Staten voorgelegd." 

1.734 Minder belied en regels PS 24-1-2018 S. de Rouwe CDA; VVD
Roept het College van Gedeputeerde Staten op om:
- voort te gaan op de weg om de provinciale organisatie meer
klantgericht te laten werken bij de uitvoering van regels en
procedures;
- nog meer aandacht te besteden aan de wijze waarop
gecommuniceerd wordt over regels en procedures vanuit de
provinciale organisatie.

24-1-2020 In
behandeling

Organisatorische 
processen

1.727 Foarnommen beslút 
oangeande de oprjochting 
en it bestjoer fan de 
besletten fennoatskip mei 
beheinde oanspraaklikens 
Fryslân Hurde Wyn BV

PS 24-1-2018 S. de Rouwe
De Fryske organisaasjes belûke by de merkferkenning. 

24-1-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân De Friese organisaties zijn betrokken geweest bij de marktverkenning voor 
de mogelijkheden voor burgerparticipatie in WPF. Ze zullen voor zover ze 
voldoen aan wettelijke eisen opnieuw in beeld kunnen komen bij een 
daadwerkelijke aanbesteding voor de uitgifte van obligaties. Dit speelt pas 
uiterlijk in 2022.

1.706 Minder belied en regels PS 24-1-2018 S. de Rouwe
It kolleezje sil de steaten ynsjoch jaan yn de útfieringskosten 
by nije beliedsfoarstellen. 

24-1-2020 In
behandeling

Organisatorische 
processen

1.705 Minder belied en regels PS 24-1-2018 S. de Rouwe
Wannear ynstimd wurdt mei oanpak 2 sil der in nulmjitting 
útfiert wurde en oer 2 oft 3 jier op 'e nij om te besjen oft de 
oanpak dêr't foar keazen is, wurke hat. 

30-1-2020 In
behandeling

Organisatorische 
processen
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2.102 Untwerp wiziging 
feroardering romte Fryslân 
foar geitehâlderijen

PS 10-7-2019 K. Fokkinga CDA;
ChristenUn
ie; FvD; 
PvdA

Fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten om:
- belied op te stellen foar in duorsume ûntwikkeling fan
(melk)geitehâlderijen, en dêryn û.o. oandacht te besteegjen
oan de neikommende eleminten:
1. festiging c.q. groei op in passend plak en mei in passende
omfang, sadat maatwurk mooglik bliuwt;
2. útkomsten fan wittenskiplik ûndersyk oangeande
sûnensrisiko's, foar safier dy beskikber binne en relevant foar
de provinsje Fryslân;
3. oandacht foar grûngebrûk en kringlopen;
- it beliedsútstel úterlik begjin 2020 foar beslútfoarming foar te
lizzen oan PS.

27-2-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

De dienst houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en komt bij 
nieuwe inzichten met een voorstel. In de tussentijd bieden de regels in de 
provinciale Verordening Romte voor veehouderijen voldoende waarborgen 
voor een verantwoorde inpassing van geitenhouderijen; een ongebreidelde 
groei van de geitenhouderij in Fryslân is niet mogelijk. In aanmerking is 
genomen dat gemeenten bij de ruimtelijke afweging en vergunningverlening 
voor een veehouderij ook de effecten op gezondheid betrekken. Hierbij 
vragen ze zo nodig advies aan GGD Fryslân en kunnen ze gebruik maken 
van de Handreiking veehouderij en gezondheid omwonenden, van 20-12-
2019.

In de Omgevingsvisie, door PS binnenkort te behandelen, staat dat de 
provincie samen met gemeenten wil bekijken of in Fryslân concentraties 
van veehouderijen voorkomen (niet alleen geitenhouderijen) die schadelijke 
gezondheidseffecten kunnen veroorzaken. De provincie wil dus meer 
duidelijkheid over de relatie tussen gezondheid en veehouderij. 

2.101 Natuer yn Fryslân: helber 
en betelber - útwurking 
BMC

PS 10-7-2019 D. Hoogland D66;
50PLUS; 
PvdD

Verzoeken het college:
1) Middels een brief de Staten halfjaarlijks op de hoogte te
houden van de vorderingen van de Nmm organisaties binnen
haar budgetten inclusief risico inventarisatie en de
beheersingsmaatregelen van de risico's.
2) Een reactie van DS toevoegen aan deze brief en deze
eveneens aan te bieden aan de Staten.

27-2-2020 In
behandeling

Groen Fryslân Hier wordt de komende twee jaar rekening mee gehouden. Mogelijk wordt 
dit gekoppeld aan de 1e en 2e BERAP.

2.100 Natuer yn Fryslân: helber 
en betelber - útwurking 
BMC

PS 10-7-2019 D. Hoogland PvdA;
50PLUS; 
PvdD

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten 
- om eventuele toekomstige tekorten op andere onderdelen
van de begroting van natuurpact, niet als van zelfsprekend
ten laste te brengen van het beschikbare budget van 79
miljoen euro voor nieuwe natuur.
- indien deze tekorten zich toch voordoen, hiervoor een
dekkingsvoorstel ter besluitvorming aan PS voor te leggen,
daarbij in principe uit te gaan van dekking binnen het
programma natuur en landschap waardoor een integrale
afweging mogelijk is.

27-2-2020 In
behandeling

Groen Fryslân Hier wordt de komende twee jaar rekening mee gehouden. Mogelijk wordt 
dit gekoppeld aan de 1e en 2e BERAP.

2.114 Untwerp-Umjouwingsfisy PS 25-9-2019 A. Fokkens It kolleezje sil besjen hoe’t de moasje oer de sustainable 
development goals (nr. 2087, oannaam by it fêststellen fan it 
bestjoeraskkoart) ferwurke wurde kin yn de omjouwingsfyzje. 

3-3-2020 In
behandeling

Leefbaar Fryslân
De inhoud van deze toezegging zal worden meegenomen bij het opstellen 
van de definitieve Omgevingsvisie. De definitieve Omgevingsvisie zal naar 
verwachting rond de zomer van 2020 aan uw Staten worden aangeboden.

2.113 Untwerp-Umjouwingsfisy PS 25-9-2019 A. Fokkens At der sinjalen oer de sûnensrisiko’s by it kolleezje 
binnenkomme oer 5G, dan sil it kolleezje dizze trochjaan oan 
it Ryk.

3-3-2020 In
behandeling

Leefbaar Fryslân
De inhoud van deze toezegging, zal daar waar het aan de orde is, worden 
nageleefd. 

2.112 Untwerp-Umjouwingsfisy PS 25-9-2019 K. Fokkinga Yn de Lânbouagenda wurdt weromkaam op it idee ta it 
oprjochtsjen fan in kennissintrum omrinlânbou. Mei de 
Steaten folget dan it petear op hokker wize dit it bêste barre 
kin.

3-3-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân Yn de Startnotysje Lanbou-aginda geane wy yn op fragen oangeande 

SDG’s en de mooglikheden foar it oprjochtsjen fan in Kennissintrum. Dat 
jildt ek foar fiedseltransysje yn relaasje mei de lânbou. Neffens de plenning 
wurdt neamde Startnotysje troch PS yn behanneling nommen yn oktober 
2020.
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2.111 Untwerp-Umjouwingsfisy PS 25-9-2019 K. Fokkinga It kolleezje komt mei in beliedsbrief Wenjen. Dizze 
beliedsbrief jout neiere ynfolling oan it bestjoersakkoart op dit 
mêd. Ek wurdt yngien op hoe’t it kolleezje oan gemeenten 
útleit dat der ekstra romte is foar ynwreiding foar wentebou.

3-3-2020 In
behandeling

Leefbaar Fryslân   Stand van zaken d.d. 1 april 2020: De Beleidsbrief Wonen staat inmiddels 
geagendeerd voor de PS-vergadering van februari 2021. De 
werkzaamheden m.b.t. de voorbereiding en de uitwerking van de 
Beleidsbrief zijn begin maart 2020 gestart. 

2.110 Untwerp-Umjouwingsfisy PS 25-9-2019 A. Fokkens
Er zal voldoende aandacht worden besteed aan de 
communicatie over de terinzagelegging van de ontwerp-
omgevingsvisie, zodat de hele mienskip goed geïnformeerd 
en actief betrokken wordt. 

3-3-2020 In
behandeling

Leefbaar Fryslân
Naast de mogelijkheden tot participatie in het gevoerde open 
planproces/voortraject en naast de gebruikelijke kanalen die bij een 
wettelijke terinzagelegging worden ingezet, zullen ook andere 
communicatiemiddelen worden gebruikt. Er zal ook een advertentie worden 
geplaatst in de huis-aan-huisbladen. Daarnaast zal er er gebruik worden 
van de column op de provinciale pagina in het FD en in de LC. Verder 
zullen er twee inloopmiddagen worden georganiseerd tijdens de periode 
van er inzage legging.  De terinzagelegging is van 4 november 2019 t/m 16 
december 2019.

2.108 Untwerp-Umjouwingsfisy PS 25-9-2019 D. Hoogland D66;
GrienLinks
; PvdD

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:
- Een bosvisie op te stellen waarvan de uitgangspunten
opgenomen worden in de Omgevingsvisie en andere
relevante beleidsstukken.
- In de bosvisie op te nemen: een betere bescherming van
bestaande bomen en bossen, het aanplanten van voldoende
nieuwe bomen en bossen, en landschapsherstel (incl.
houtwallen).
- Deze bosvisie op te stellen in samenspraak met
natuurorganisaties, landbouworganisaties, collectieven en
gemeenten, en in afstemming met de bossenstrategie van de
landelijke overheid.

3-3-2020 In
behandeling

Groen Fryslân
 Deze motie wordt door de Opgave Energietransitie opgepakt als actie 
binnen de kaders van de Omgevingsvisie, door het opstellen van een 
strategie om CO2 vast te leggen in bomen, bos en natuur. De resultaten 
van de verkenning die hiertoe is uitgevoerd, zijn neergelegd in het recent 
opgestelde rapport 'Bouwstenen voor CO2-opslag in bos, bomen en natuur'. 
Dit rapport wordt na het zomerreces met PS gedeeld.  In samenwerking 
met een te selecteren bureau worden bijeenkomsten georganiseerd om te 
komen tot kansenkaarten.   

2.106 Untwerp-Umjouwingsfisy PS 25-9-2019 A. Fokkens GrienLinks
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
- bij de definitieve Omgevingsvisie een lijst mee te leveren
van alle programma's die GS verwacht uit te gaan werken
naar aanleiding van de Omgevingsvisie;
- alle programma's die voortkomen uit de Omgevingsvisie na
uitwerking ter beoordeling en vaststelling voor te leggen aan
PS.

3-3-2020 In
behandeling

Leefbaar Fryslân
De inhoud van deze motie zal worden meegenomen bij het opstellen van de 
definitieve Omgevingsvisie. De definitieve Omgevingsvisie zal naar 
verwachting rond de zomer van 2020 aan uw Staten worden aangeboden.

2.105 Frageoerke - Feiligens fan 
brêgen

PS 25-9-2019 A. Fokkens De vraag over de veiligheid van het PM-kanaal (motie juni 
2018) wordt betrokken bij de integrale behandeling van de 
vaarwegen in november a.s.

3-3-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân Het borgen van de veiligheid op het PM-kanaal is een vast onderdeel tijdens 
de reguliere besprekingen met Rijkswaterstaat. Dit onderwerp komt aan de 
orde tijdens de behandeling van het voorstel m.b.t. de uitwerking van de 
vaarwegenvisie voor beroepsvaart en bereikbaarheid op 27 november 
2019.

2.104 Frageoerke - Feiligens fan 
brêgen

PS 25-9-2019 A. Fokkens Het beheer door Rijkswaterstaat van het PM-kanaal is nog 
niet geëvalueerd. Zodra dat gebeurd is, zullen de uitkomsten 
naar PS worden gestuurd.

3-3-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân
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1.757 Ynterpellaasje 
hurdfytsevenemint

PS 21-2-2018 S. de Rouwe
At der ferlet is fan in kosteoersjoch, dan sil it kolleezje dat 
leverje. 

5-3-2020 In
behandeling

Leefbaar Fryslân
Stavaza 04-06-2019: Bij een eventuele kredietaanvraag onzerzijds in het 
vervolgtraject (bijv. voor draagvlakonderzoek), geven wij uiteraard inzicht in 
de (te verwachten) kosten.

Stavaza 03-06-2020: Op dit moment bestaan de kosten vooral uit 
activiteiten in het kader van de lobby. Daaronder valt ook de Binckbanktour. 
Dit is de enige meerdaagse wielerwedstrijd in Nederland en Belgie op het 
hoogste niveau. In die zin een mooie gelegenheid om de 
renners/organisaties en kijkers kennis te laten maken met de kwaliteiten 
van Fryslân als internationaal (wieler)podium. 

1.756 Ynterpellaasje 
hurdfytsevenemint

PS 21-2-2018 S. de Rouwe By de beraps sil it kolleezje oandacht besteegje oan de stân 
fan saken en de kosten dy’t makke wurde.

5-3-2020 In
behandeling

Leefbaar Fryslân
Stavaza 15-10-2018: met ingang van 2018 is jaarlijks een regiebudget 
gereserveerd van € 50.000 uit reguliere middelen, ter ondersteuning van 
(lobby) activiteiten die de wielerambitie verder helpen. Dit jaar is de bijdrage 
aan het gezamenlijke initiatief met de gemeenten Súdwest Fryslan, 
Heerenveen en De Fryske Marren, om de Binckbank tour naar Fryslân te 
halen, uit dit budget betaald. Ook zijn de kosten voor het bezoek van een 
kleine delegatie aan de Tour de France uit dit budget betaald. 
Bovenstaande hebben wij ook opgenomen in de 2de Berap 2018. 

Stavaza 04-06-2019: Wij zullen bij de bestuursrapportage, als daar 
aanleiding voor is, uiteraard inzicht geven in de gemaakte kosten.

Stavaza 03-06-2020: In 2019 is o.a. een informeel bezoek gebracht aan de 
start van de tour de France in Brussel met een kleine (bestuurlijk) delegatie 
en zijn een tweetal evenementen (Amstel Gold race en Wielergala) bezocht 
in het kader van de lobby. Voor 2020 was een bijdrage voorzien in de start 
van de Binckbanktour in Dokkum. Deze is vanwege de Corona uitgesteld 
naar 2021. 

1.755 Ynterpellaasje 
hurdfytsevenemint

PS 21-2-2018 S. de Rouwe
At de provinsje in kâns makket om in grutte 
hurdfytsersomgong binnen te heljen, en at bekend is welke 
ronde dat wurdt en de kosten dy’t dêrby hearre, komt it 
kolleezje werom nei de Steaten mei in business case. De 
Steaten kinne hjiroer dan in beslút nimme. 

5-3-2020 In
behandeling

Leefbaar Fryslân Stavaza 04-06-2019: zodra de organisatoren van grote wielerrondes (ASO 
of RCS) formeel aangeven open te staan voor de organisatie van grote 
wielerrondes in Fryslân, leggen wij uw Staten een voorstel voor inclusief een 
kostenoverzicht.  Op voorhand is echter niet aan te geven wanneer hiervan 
sprake zal zijn; op basis van ervaring van andere steden en regio's blijkt dat 
hier een periode van enkele jaren mee gemoeid kan zijn.
Stavaza 03-06-2020: Na het indienen van de letter of intent en een 
mondelinge toelichting is de interesse formeel kenbaar gemaakt aan de 
organisatie van de Tour de France. Onze ambitie is open ontvangen maar 
wel werd gewezen op de concurrentie van meerdere steden in de komende 
jaren. Er loopt nu een traject van lobbyen en verbreden van de ambitie. 
Daarom is met een bestuurlijke delegatie een bezoek gebracht aan de start 
van de Tour in Brussel. Een formele uitnodiging vanuit de organisatie tot het 
uitbrengen van een bid is nog niet ontvangen. Op basis van ervaringen van 
andere kandidaatsteden kan al wel worden gemeld dat dit mogelijk een 
proces van enkele jaren kan zijn. 
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1.750 Frageoerke 
(desintralisaasje fan it 
spoar)

PS 21-2-2018 J. Kramer It kolleezje is ree om oer regionalisearring fan linen te praten 
as dat foar de reizger better is. Sadree’t der op dat mêd nijs 
fan de kant fan de steatssekretaris is, wurde PS ynfor-mearre 
en soe it liede ta wizigings of oanbesteging, dan giet dat út 
soarte fia de steaten.

5-3-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân De staatssecretaris van I en W heeft in een brief aan de Tweede Kamer 
aangegeven dat o.a. de Sprinters Leeuwarden-Zwolle en Leeuwarden-
Groningen kansrijk zijn om te decentraliseren. Deze conclusie is getrokken 
uit een Quick Scan die in opdracht van het ministerie is uitgevoerd. De 
provincies hebben meegewerkt aan deze Quick Scan. Vervolgens is er door 
IenW een verdiepingsslag uitgevoerd voor de sprinterdiensten Leeuwarden-
Zwolle en Groningen Zwolle. De Noordelijk provincies zijn hierbij betrokken. 
De uitkomsten van de verdiepingsslag zijn op 20 september door het 
miniserie van IenW besproken met de Noordelijke bestuurders. 
Afgesproken is dat de gesprekken over de mogelijkheden en voorwaarden 
voor een eventuele decentralisatie van de sprinterdiensten Zwolle – 
Leeuwarden, Zwolle – Groningen worden voortgezet. Onderwerp van deze 
gesprekken is o.a., de mogelijkheden tot verbetering van huidige 
treinproduct voor de reiziger  (bediening en frequenties), de financiën 
(investeringen en exploitatie) en het mogelijke moment van decentralisatie.  

2.120 Klimaatakkoart PS 16-10-2019 S.A.E.
Poepjes De opzet van het onderzoek van FSP gaat ter informatie naar 

PS. De conclusies van het onderzoek zijn te herleiden in het 
definitieve rapport.

30-3-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân 11-02-2020 Wij hebben het Fries Sociaal Planbureau inmiddels gevraagd

om uw Staten van informatie te voorzien.

2.118 Aktualiteiten rûnom de 
stikstofproblematyk

PS 16-10-2019 K. Fokkinga De freikommende romte sil brûkt wurde foar de lânbousektor 
(ekstern saldearjen).

30-3-2020 In
behandeling

Groen Fryslân
Oer it ekstern saldearjen mei lânboubedriuwen binne we yn ferskillende 
oerlisfoarmen yn gesprek. Binnen de provinsje bart dit mei de 
dialoogpartners, yn IPO-ferbân op sawol amtlik as bestjoerlik nivo mei alle 
oare provinsjes, en de Minister fan LNV is hjiroer yn petear mei it Landbouw 
Collectief.  

2.150 Provinsjale Begrutting 2020 
en Begrutting 2020 fûns 
neisoarch

PS 13-11-2019 A. Fokkens Yn it earste kwartaal fan 2020 komt der in útstel nei de 
Steaten mei de útwurking fan it personielsbelied.

1-5-2020 In
behandeling

Finânsjes en 
Personeelssaken GS hebben de gevraagde aanvulling op het strategisch personeelsbeleid op 

op 24 maart 2020 behandeld en dit is inmiddels aangeboden aan PS. 
Behandeling in PS staat gepland voor oktober 2020. 

2.127 Ynsektenetwurk Fryslân 
fuortsterkje

PS 30-10-2019 D. Hoogland
Edukaasje krijt in folweardich en folwoeksen part yn de 
startnotysje Bioferskaatwerstelprogramma. 

6-5-2020 In
behandeling

Groen Fryslân Dit wordt meegenomen in het Herstelplan Biodiversiteit. Hiervoor wordt een 
Startnotitie uitgewerkt, die volgens de planning in september 2020 aan uw 
Staten kan worden voorgelegd. In februari 2021 wordt het definitieve 
Herstelplan Biodiversiteit aangeboden. 

2.126 Ynsektenetwurk Fryslân 
fuortsterkje

PS 30-10-2019 D. Hoogland It kolleezje sil útsykje hoe’t it ekologysk bermbehear fan de 
provinsje der út sjocht en at hjirby ek gebrûk makke wurdt fan 
sûgmasjines.

6-5-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân

2.123 Klimaatakkoart PS 30-10-2019 S.A.E.
Poepjes

FvD; 
50PLUS Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten ervoor zorg 

te dragen dat bij de uitwerking van de regionale energie 
strategie (RES) geen ruimte wordt geboden aan 
biomassacentrales zolang niet bewezen is dat deze 
daadwerkelijk op duurzame wijze energie opwekken en 
duurzamere alternatieven niet mogelijk zijn om de 
doelstellingen te behalen. 

6-5-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân 11/02/2019 Dit onderwerp is ingebracht bij de werkgroep RES. De concept 

RES wordt in mei 2020 aan uwe Staten voorgelegd ter besluitvorming. 
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2.122 Klimaatakkoart PS 30-10-2019 S.A.E.
Poepjes

D66; FvD; 
PvdD Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: bij de 

beleidsterreinen die raken aan het klimaatakkoord een richtlijn 
op te nemen die omschrijft en duidelijk maakt op welke wijze 
en wanneer inwoners van de provincie worden betrokken bij 
de besluitvorming. 

6-5-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân 11-11-2019

Motie uitgezet binnen de dienst (Energietransitie)2020-06-29
Voor zon- en wind initiatieven wordt er ene richtlijn opgesteld op basis van 
de aanpassing in de betreffende verordeningen (Romte- Wind en Romte-
Sinneladder, resp PS juli en november). Dit betreft echter slechts een klein 
deel van het klimaatakkoord.
Voor overige initiatieven wordt de inhoud van deze motie in de beleidsbrief 
meegenomen (Q2 2021)

2.279 08 Actualisering 
Grondbeleid

PS 27-5-2020 D. Hoogland PvdA;
FNP; 
PvdD; 
GrienLinks

Provinciale Staten verzoeken het college van Gedeputeerde 
Staten In 2022 aan PS terug te koppelen in hoeverre de 
voortgang van het behalen van de beleidsdoelen op het 
gebied van Natuur en Water zich ontwikkelt, daarvan een 
analyse te maken in samenhang met een analyse van de 
resultaten van Natoer mei de Mienskip en daarbij te kijken in 
hoeverre er intensievere beleidsinstrumenten vereist zijn om 
de beleidsdoelen te halen en aan te geven hoe deze zich te 
verhouden tot de financiële mogelijkheden.

11-5-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân

2.135 Begrutting 2020 provinsje 
Fryslân en Fûns Neisoarch 
Stoartplakken 2020 en de 
Twadde Berap 2019

Steate
kommi
sje

6-11-2019 S. de Rouwe
Gedeputeerde de Rouwe zegt toe dat een deel van de 
monitoringskader economie beschikbaar zal blijven, de vorm 
waarin hangt af van de nieuwe beleidsbrief economie en de 
invulling van de term brede welvaart.

14-5-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

19-11-2019 Toezegging uitgezet binnen de dienst (Economie). 13/01/2020
In samenwerking CBS en FSP wordt een monitor opgezet voor Brede
Welvaart in Fryslan. Zodra afgerond zal PS worden geinformeerd.

2.156 Provinsjale Begrutting 2020 
en Begrutting 2020 fûns 
neisoarch

PS 13-11-2019 S.A.E.
Poepjes

Oangeande enerzjymaatregels wurdt in expertmeeting of in 
wurkatelier organisearre, mei ferskate presintaasjes oer nije 
technyske mooglikheden, as tarieding op it fêststellen fan de 
RES.

19-5-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân 11-02-2020 Wij zijn in overleg met de griffie over het programma van deze

expertmeeting. De datum is inmiddels vastgesteld voor 18 maart 2020.

2.154 Provinsjale Begrutting 2020 
en Begrutting 2020 fûns 
neisoarch

PS 13-11-2019 A. Fokkens Provinsjale Steaten wurde middels in brief ynformearre oer de 
finansjele stân fan saken oangeande de jilden Van 
Harinxmakanaal.

19-5-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân
De brief wordt naar verwachting in september / oktober 2020 aan PS 
verzonden.

2.153 Provinsjale Begrutting 2020 
en Begrutting 2020 fûns 
neisoarch

PS 13-11-2019 A. Fokkens As út it ûndersyk desintralisaasje treinen net dúdlik blykt dat 
provinsjes hielendal kompensearre wurde, sil de provinsje 
sels oanfoljend ûndersyk dêrnei dwaan. Der moat in 
mearwearde wêze foar de reizger.

19-5-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân

"In het bestuursakkoord ‘Geluk op 1’ is aangeven dat met de decentralisatie 
van de sprinterdienst Leeuwarden-Zwolle een meerwaarde voor de reiziger 
bereikt moet worden, waaronder een snellere verbinding met de rest van 
Nederland. Ook is aangeven dat de kosten voor provincie per saldo € 0,- 
moeten zijn. Dat betekent dat de provincies jaarlijks voldoende middelen 
van het Rijk moeten krijgen om het tekort bij de vervoerder te 
compenseren. De verwachting is dat het ministerie van IenW medio 2020 
duidelijkheid geeft wat hun jaarlijkse bijdrage aan de provincies is bij de 
eventuele decentralisatie van de sprinterdiensten Leeuwarden-Zwolle. Aan 
de hand van dit bedrag kan worden bepaald of de compensatie volledig is.  
Wij zullen niet instemmen met de decentralisatie voordat hier duidelijkheid 
over is. Zo nodig voeren wij een aanvullend onderzoek uit. Medio 2020 
moet het ook duidelijk zijn of decentralisatie van de Sprinterdienst 
Leeuwarden-Zwolle een meerwaarde oplevert voor de reiziger."  
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2.151 Provinsjale Begrutting 2020 
en Begrutting 2020 fûns 
neisoarch

PS 13-11-2019 A. Fokkens
Oangeande personielsbelied wurdt yntern útsocht hoe’t it 
finansjele gat te ferklearjen is. Nei besprekken fan dit punt yn 
de auditkommisje, wurde de Steaten ynformearre.  

19-5-2020 In
behandeling

Finânsjes en 
Personeelssaken De gevraagde verklaring is in de auditcommissie toegelicht en opgenomen 

in het PS voorstel met de door PS gevraagde aanvulling op het strategisch 
personeelsbeleid. GS hebben dat voorstel op 24 maart 2020 behandeld en 
dit is inmiddels aangeboden aan PS. Behandeling in PS staat gepland voor 
oktober 2020. 

2.147 Provinsjale Begrutting 2020 
en Begrutting 2020 fûns 
neisoarch

PS 13-11-2019 S. de Rouwe
De deputearre sil mei ChristenUnie yn petear mei Yn 
Business.

19-5-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

19-11-2019 Toezegging uitgezet binnen de dienst (Economie).13/1/2020 Er
is een afspraak voor gedeputeerde De Rouwe de heer De Vries gepland
voor 20 februari een bezoek te brengen aan Ynbusiness.

2.146 Provinsjale Begrutting 2020 
en Begrutting 2020 fûns 
neisoarch

PS 13-11-2019 S. de Rouwe Oangeande wurkgelegenheid 50plussers komt der takom jier 
in nije beliedsbrief ekonomy. Dêryn komme de demografyske 
ûntwikkelings en ek de arbeidsposysje fan jongeren en 
âlderen.

19-5-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

19-11-2019  Toezegging uitgezet binnen de dienst (Economie). 17-12-2019
De dienst werkt aan de beleidsbrief Economie, deze staat voor eind 2020
op de planning voor PS.

2.143 Provinsjale Begrutting 2020 
en Begrutting 2020 fûns 
neisoarch

PS 13-11-2019 S. de Rouwe In te ûntwikkeljen Noardlike kennis- en ynnovaasjestrategy sil 
ferbûn wurde oan it inisjatyf fan de RUG Campus, mei 
achtslaan op ús Fryske ûnderwiis.

19-5-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

19-11-2019 Toezegging uitgezet binnen de dienst (Economie).

2.142 Provinsjale Begrutting 2020 
en Begrutting 2020 fûns 
neisoarch

PS 13-11-2019 S. de Rouwe Oangeande it digitaal platform wurdt oan it Frysk Sosjaal 
Planburo frege oft in keppeling mei stikken dy’t yn de Steaten 
komme, mooglik is. Kin of wol it planburo dit net, dan sil sjoen 
wurde nei in oare oplossing om hannen en fuotten te jaan oan 
it platfoarm. As it binnen besteande middels net regele wurde 
kin, dan sil it kolleezje de fraach om ekstra jild foarlizze oan 
de Steaten.

19-5-2020 In
behandeling

Bestjoer en Direksje

2.141 Provinsjale Begrutting 2020 
en Begrutting 2020 fûns 
neisoarch

PS 13-11-2019 S. de Rouwe CDA;
ChristenUn
ie

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om in 
gesprek te gaan met de Friese gemeenten vertegenwoordigd 
in de Vereniging Friese Gemeente (VFG), met als inzet meer 
controles op het gebruik van alcohol en drugs in het verkeer. 

19-5-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân Op 5 februari is dit onderwerp besproken tijdens het Agendaoverleg GS-
VFG. Afgesproken is dat de voorzitter van de VFG het onderwerp 
agendeert voor het Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg (RBPO), dat op 20 
maart 2020 bij elkaar komt. 

Op 20 maart is het onderwerp kort besproken in het RBPO, mogelijk komt 
het in de juni vergadering nogmaals aan de orde. Zo niet, dan zal het 
onderwerp vanuit het Ferkearsoerlis OVVF geagendeerd worden in de 
Kerngroep Verkeershandhaving Noord Nederland waar de secretaris OVVF 
aan tafel zit. De voorzitter van de VFG heeft inmiddels laten weten dat het 
onderwerp inderdaad naar de Kerngroep Verkeershandhaving Noord 
Nederland verwezen is. Er staat geen datum voor dit overleg gepland.

2.140 Provinsjale Begrutting 2020 
en Begrutting 2020 fûns 
neisoarch

PS 13-11-2019 S. de Rouwe GrienLinks
; PvdA; 
SP; PvdD

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten een 
paragraaf over voedseltransitie op te nemen in de nog uit te 
werken programma's en startnotities op het gebied van 
landbouw, klimaat, circulaire economie en blue zones (of 
gezondheid in bredere zin) en daarbij ook aan te geven hoe 
de provincie bij de voedseltransitie een stimulerende rol kan 
spelen. 

19-5-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân Yn de Startnotysje Lanbou-aginda geane wy yn op fragen oangeande 

SDG’s en de mooglikheden foar it oprjochtsjen fan in Kennissintrum. Dat 
jildt ek foar fiedseltransysje yn relaasje mei de lânbou. Neffens de plenning 
wurdt neamde Startnotysje troch PS yn behanneling nommen yn oktober 
2020.
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2.137 Provinsjale Begrutting 2020 
en Begrutting 2020 fûns 
neisoarch

PS 13-11-2019 S. de Rouwe CDA; FvD;
PVV Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten zich er 

richting het rijk voor in te spannen dat er voorlopig "zolang 
niet duidelijk is welke stikstofbeperkende maatregelen 
noodzakelijk zijn" in Fryslân geen nieuwe gebieden worden 
aangewezen/gelabeld worden als Natura 2000 gebied en er 
geen nieuwe habitat typen worden toegevoegd aan 
bestaande Friese Natura2000 gebieden. 

19-5-2020 In
behandeling

Groen Fryslân
Wij hebben u in ons schrijven dd 4/2/2020 (met kenmerk 01734275) 
geïnformeerd dat er op gezag van het Ministerie van LNV vooralsnog geen 
nieuwe Natura 2000-gebieden op land worden aangewezen. Dit in 
afwachting van het opschonen van de aanwijzingsbesluiten van Natura 
2000-gebieden, en het inzetten op samenvoegen of herindelen van 
natuurgebieden.
Wij hebben u deze motie ter afvoering van de lijst aangeboden voor uw 
vergadering van 23 maart 2020. In verband met de coronacrisis heeft u de 
af te voeren moties en toezeggingen behandeld in uw vergadering op 22 
april 2020. Via amendement nr. 5 heeft u aangegeven deze motie niet van 
de lijst te willen afvoeren. Wij nemen de motie opnieuw in behandeling.  

2.136 Provinsjale Begrutting 2020 
en Begrutting 2020 fûns 
neisoarch

PS 13-11-2019 S. de Rouwe CDA;
ChristenUn
ie; PvdA; 
VVD

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
Samen met relevante kennisinstellingen (MBO, HBO en WO), 
het bedrijfsleven en andere belanghebbenden, een 
Noordelijke kennis- en innovatiestrategie te ontwikkelen 
waarin in ieder geval het volgende wordt uitgewerkt:
- Een inventarisatie van lopende initiatieven, ambities,
doelstellingen en rollen in Fryslân, zoals de reeds
vastgestelde Friese Kennisagenda en het Provinciale
Bestuursakkoord, en de mogelijkheden om deze te integreren
in een Noordelijke strategie volgens een bottom-up proces;
- Concrete stappen die nodig zijn voor de Noordelijke
economie om te blijven innoveren en zich aan te passen aan
nieuwe (economische) werkelijkheden;
- Waar economische kansen liggen voor de regio en hoe
daarop wordt ingesteld;
- Hoe hoogopgeleid talent wordt behouden en/of
aangetrokken;
- Wat de rol van de Noordelijke provincies is in het stimuleren
van innovatie en kennisontwikkeling. En onderzoeken hoe er
kan worden geleerd van en samenwerkt met andere regio's
zoals Brainport Eindhoven.

19-5-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

19-11-2019 Motie uitgezet binnen de dienst (Economie). 13/01/2020 De
dienst werkt momenteel aan de  beleidsbrief Economy, deze staat op de PS-
planning voor Q4 2020. Vooruitlopend hierop zijn we bezig met de
ontwikkelingen van het project Wolkom thús.

2.132 Brief beantwoording 
schriftelijke (vervolg)vragen 
eenmeting versnellen 
buslijnen (nr. 01711144)

Brief 7-11-2019 A. Fokkens
Het college zal de Staten in het voorjaar van 2020 informeren 
over de stand van zaken rondom de scholierenlijnen in de 
provincie. 

1-6-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân Conform de toezegging zullen wij u hierover in het voorjaar van 2020 
informeren.

2.177 Uitwerking (besluit) 
vaarwegenvisie voor 
beroepsvaart en 
bereikbaarheid

PS 27-11-2019 A. Fokkens Het college gaat onderzoeken wat de gevolgen zijn van het 
structureel toestaan van schepen van 10,5 meter op de 
vaarweg naar Heerenveen (schade aan oevers en gevolgen 
structureel onveilige en/of overlastsituatie in Terherne) en op 
welke wijze handhaving van de vaarsnelheid beter vorm kan 
krijgen.

4-6-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân Er is onderzocht of er schade is ontstaan aan oevers. Uit data over de jaren 
2011 t/m 2018 blijkt niet dat er, waar dan ook op de vaarweg, gaten 
ontstaan voor de oevers. In 2019 is de veiligheidssituatie bij Terherne 
onderzocht. Daar kwam o.a. uit naar voren dat er geen aanvaringen of bijna 
aanvaringen tussen beroeps- en recreatievaart zijn voorgekomen. Mogelijk 
wordt dit onderzoek in 2020 herhaald. De handhaving van de vaarsnelheid 
wordt onderzocht als mogelijke maatregel in het kader van het 
maatregelenpakket veiligheid dat momenteel wordt opgesteld. 
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2.176 Uitwerking (besluit) 
vaarwegenvisie voor 
beroepsvaart en 
bereikbaarheid

PS 27-11-2019 A. Fokkens
In de scope wordt de mogelijkheid van het ontvlechten van 
beroepsvaart en recreatieverkeer op de vaarroute naar 
Drachten meegenomen. Daarbij wordt het bevaarbaar maken 
van de route over de Ald Headamsleat, met een korte 
doorsteek door de Hegewarren, bekeken. 

4-6-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân Dit wordt meegenomen in de scope van het afrondend onderzoek 
Hegewarren.

2.175 Uitwerking (besluit) 
vaarwegenvisie voor 
beroepsvaart en 
bereikbaarheid

PS 27-11-2019 A. Fokkens
In het ontwerp-maatregelenprogramma van het voorstel 
Veiligheid zal extra aandacht zijn voor de veiligheid bij het 
wachten voor bruggen van recreatie- en beroepsvaart. 

4-6-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân Dit wordt onderzocht als mogelijke maatregelen in het kader van het 
maatregelenpakket veiligheid dat momenteel wordt opgesteld.

2.174 Uitwerking (besluit) 
vaarwegenvisie voor 
beroepsvaart en 
bereikbaarheid

PS 27-11-2019 A. Fokkens Op het tracé zijn een aantal spoorbruggen die op dit moment 
geen knelpunt vormen. Mocht dat veranderen, dan worden de 
Staten daarvan op de hoogte gesteld.

4-6-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân Als dit aan de orde is, dan worden uw Staten hierover geïnformeerd.

2.173 Uitwerking (besluit) 
vaarwegenvisie voor 
beroepsvaart en 
bereikbaarheid

PS 27-11-2019 A. Fokkens
Bij het ontwerp-maatregelenprogramma van het voorstel 
Veiligheid wordt bekeken of het veiligheidspakket wellicht 
uitgebreid kan worden de volgende maatregelen:
- het instellen van een ‘begeleidingsbootdienst’ op het tracé
van de Wartenster Krúswetters tot de Headamsbrêge.
- het plaatsen van matrixborden, die met name de
recreatievaart waarschuwt dat er vrachtverkeer aankomt, op
de kruispunten van Sydsdjip, de Fokkesleat, de Geau en de
Headamsbrêge.

4-6-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân Dit wordt onderzocht als mogelijke maatregelen in het kader van het 
maatregelenpakket veiligheid dat momenteel wordt opgesteld.

2.171 Uitwerking (besluit) 
vaarwegenvisie voor 
beroepsvaart en 
bereikbaarheid

PS 27-11-2019 A. Fokkens
Mocht de kans zich voordoen dat er rijksgeld beschikbaar 
komt om boeren uit te kopen, dan komt het college met een 
separaat voorstel hierover aan Provinciale Staten.

4-6-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân Als die kans zich voordoet, dan komen wij hierover met een separaat 
voorstel aan uw Staten.

2.170 Nota fan útgongspunten 
Buskonsesje 2022-2032

PS 27-11-2019 A. Fokkens
De mogelijkheden voor wat betreft waterstofbussen zullen 
worden meegenomen.

4-6-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân Op 4 februari 2020 hebben wij uw Staten per brief (kenmerk 01730312) 
geïnformeerd over de verwerking van deze toezegging in het Ontwerp PvE 
voor de aanbesteding van de nieuwe busconcessie.

2.169 Nota fan útgongspunten 
Buskonsesje 2022-2032

PS 27-11-2019 A. Fokkens De hubs zullen zo goed als mogelijk worden ingericht om een 
en ander voor de reizigers zo comfortabel mogelijk te maken.

4-6-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân Wij verwijzen in dit verband naar het beleidskader "OV ketenknooppunten 
en busstallingen". In uw vergadering van 27 november 2019 hebt u 
ingestemd met dit kader.

2.168 Nota fan útgongspunten 
Buskonsesje 2022-2032

PS 27-11-2019 A. Fokkens De zorg voor wat betreft de CAO zal worden meegenomen. 4-6-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân Op 4 februari 2020 hebben wij uw Staten per brief (kenmerk 01730312) 
geïnformeerd over de verwerking van deze toezegging in het Ontwerp PvE 
voor de aanbesteding van de nieuwe busconcessie.

2.167 Nota fan útgongspunten 
Buskonsesje 2022-2032

PS 27-11-2019 A. Fokkens
Het staande beleid voor wat betreft de Fryske taal zal 
overeind blijven.

4-6-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân Op 4 februari 2020 hebben wij uw Staten per brief (kenmerk 01730312) 
geïnformeerd over de verwerking van deze toezegging in het Ontwerp PvE 
voor de aanbesteding van de nieuwe busconcessie.
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2.166 Nota fan útgongspunten 
Buskonsesje 2022-2032

PS 27-11-2019 A. Fokkens Er zal worden uitgezocht wat te zijner tijd mogelijk is te 
communiceren naar de buitenwereld voor wat betreft de 
afmetingen en rolstoeltoegankelijkheid.

4-6-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân Op 4 februari 2020 hebben wij uw Staten per brief (kenmerk 01730312) 
geïnformeerd over de verwerking van deze toezegging in het Ontwerp PvE 
voor de aanbesteding van de nieuwe busconcessie.

2.165 Nota fan útgongspunten 
buskonsesje 2022-2032

PS 27-11-2019 A. Fokkens CDA; D66;
PvdA; 
PvdD

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten zich sterk te 
maken dat voor de Opstapper naast contante betalingen ook 
ander vormen van betalen, inclusief online reserveren, 
mogelijk worden. 

4-6-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân Op 4 februari 2020 hebben wij uw Staten per brief (kenmerk 01730312) 
geïnformeerd over de verwerking van deze toezegging in het Ontwerp PvE 
voor de aanbesteding van de nieuwe busconcessie.

2.164 Nota fan útgongspunten 
buskonsesje 2022-2032

PS 27-11-2019 A. Fokkens CDA;
ChristenUn
ie; PvdD

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
Waar bij de busconcessie sprake is van de inzet van 
vrijwilligers bij maatwerk het volgende regelen:
- het vrijwaren van de vrijwilligers van aansprakelijkheid in
relatie tot diensten die zij verrichten in hun functie van
vrijwilliger bijvoorbeeld bij de Buurtbusverenigingen;
- het afsluiten van de noodzakelijke verzekeringen;
- (medische) keuringen en rijvaardigheidstesten voor de
vrijwillige chauffeurs;
- het verzorgen van afdoende bijscholing of extra cursussen
van de vrijwillige chauffeurs om het comfort en de veiligheid
van de reizigers te waarborgen;
- te zorgen voor een veilige omgeving en goede afspraken
over verantwoordelijkheden.

4-6-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân Op 4 februari 2020 hebben wij uw Staten per brief (kenmerk 01730312) 
geïnformeerd over de verwerking van deze toezegging in het Ontwerp PvE 
voor de aanbesteding van de nieuwe busconcessie.

2.162 Nota fan Utgongspunten 
buskonsesje 2022- 2032

Steate
kommi
sje

20-11-2019 A. Fokkens De langere levensduur van elektrische bussen (meer dan 12 
jaar) wordt meegenomen.

4-6-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân Op 4 februari 2020 hebben wij uw Staten per brief (kenmerk 01730312) 
geïnformeerd over de verwerking van deze toezegging in het Ontwerp PvE 
voor de aanbesteding van de nieuwe busconcessie.

2.161 Nota fan Utgongspunten 
buskonsesje 2022- 2032

Steate
kommi
sje

20-11-2019 A. Fokkens
Dat er oplaadpunten moeten komen bij hubs wordt 
meegenomen als extra passage bij beslispunt 5.

4-6-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân Wij verwijzen in dit verband naar het beleidskader "OV ketenknooppunten 
en busstallingen". In uw vergadering van 27 november 2019 hebt u 
ingestemd met dit kader.

2.315 08 Concept Regionale 
Energie Strategie (RES)

PS 17-6-2020 S.A.E.
Poepjes

It kolleezje sil de fierdere útwurking fan de Regionale Enerzjy 
Strategy (RES) by

ynspraakmominten ynwenners folslein ynformearje oer de 
rânebetingsten en

hokker eleminten fan de enerzjytransysje wol of net mooglik 
binne.

17-6-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

2.125 Ynsektenetwurk Fryslân 
fuortsterkje

PS 30-10-2019 D. Hoogland
It kolleezje komt yn it foarjier fan 2020 mei in startnotysje 
Bioferskaatwerstelprogramma. Ein 2020 folget de útwurking 
fan it totale bioferskaatwerstelprogramma.

30-6-2020 In
behandeling

Groen Fryslân
Voor het Herstelplan Biodiversiteit wordt een Startnotitie uitgewerkt, die 
volgens de planning in september 2020 door PS wordt behandeld. In 
februari 2021 wordt het definitieve Herstelplan Biodiversiteit aangeboden. 

2.207 Startnotysje Gastfrij Fryslân PS 18-12-2019 A. Fokkens
De zorg dat er geen politie beschikbaar is voor festivals in de 
provincie zal worden overgebracht in het overleg met de 
veiligheidsregio.

7-7-2020 In
behandeling

Leefbaar Fryslân
Dit punt zal in een bestuurlijk overleg naar voren worden gebracht. Dit 
overleg wordt voor de zomer van 2020 georganiseerd.
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2.206 Startnotysje Gastfrij Fryslân PS 18-12-2019 A. Fokkens
Met de andere overheidslagen zal de zorg voor vervuiling 
door toeristen worden gecommuniceerd om hier aandacht 
voor te vragen. 

7-7-2020 In
behandeling

Leefbaar Fryslân
Hierover zal in het eerstvolgende overleg van de VFG een medeling worden 
gedaan. Deze vergadering staat gepland in maart 2020.

2.196 Taskforce Stikstof PS 18-12-2019 K. Fokkinga
It kolleezje hâldt skerp tafersjoch op de Wet NB-fergunningen 
dy’t útjûn binne.

7-7-2020 In
behandeling

Groen Fryslân
 Op 3/3/2020 ontving u een brief over de (Friese) stikstofaanpak (kenmerk 
01740105). Eén van de resultaten betreft een voorstel voor toezicht en 
handhaving. In de aanpak wordt aangegeven dat de planning mede wordt 
bepaald door afspraken met de IPO-partners.  

2.195 Taskforce Stikstof PS 18-12-2019 K. Fokkinga Provinsjale Steaten wurde ynformearre oer de trochrintiiden 
wannear de nije beliedsregels fan krêft binne.

7-7-2020 In
behandeling

Groen Fryslân

Na de uitspraken van de RvS over het Programma Aanpak Stikstof lag de 
vergunningverlening in de praktijk stil. De vergunning verlening is met het 
instellen van beleidsregels op gang gebracht. Wij hebben u over de 
inwerkingtreding van de beleidsregels geïnformeerd in onze brief dd  
29/1/2020 (kenmerk 01734289). De eerste vergunningen zijn medio april 
2020 verstrekt; in de loop van de maand mei verwachten wij zicht te hebben 
op de doorlooptijd van de afhandeling van de verdere aanvragen.  

2.194 Taskforce Stikstof PS 18-12-2019 K. Fokkinga
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
- De taskforce opdracht te geven:
a. om de vergunningverstrekking  op gang te helpen;
b. om mogelijkheden voor structurele verlaging van de
stikstofproductie en - depositie in Fryslân in beeld te brengen
en uit te werken.

7-7-2020 In
behandeling

Groen Fryslân
Wij hebben u over de inwerkingtreding van de beleidsregels geïnformeerd 
in onze brief dd  29/1/2020 (kenmerk 01734289)    . Met de inwerkingtreding 
van de beleidsregels is de vergunningverlening op gang gekomen. Hiermee 
beschouwen wij deel a van de motie als te zijn afgedaan.
Op 3 maart 2020 ontving u een brief over de (Friese) stikstofaanpak 
(kenmerk 01740105). Het uitwerken van bronmaatregelen maakt onderdeel 
uit van de stikstof aanpak. De ontwikkelingen in dit dossier volgen elkaar in 
rap tempo op. Wij zullen u hierover blijven(d) informeren.  

2.193 Taskforce Stikstof PS 18-12-2019 K. Fokkinga FNP; SP
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
- om alles in het werk te stellen om de €1.000.000 (of ten
minste het geld wat gebruikt wordt) voor de taskforce stikstof
te verhalen op het Rijk.

7-7-2020 In
behandeling

Groen Fryslân
De provincies zijn vooralsnog in afwachting van de (financiële) oplossingen 
die het Rijk zal aanbieden. Daarover vindt intensief overleg plaats met het 
Ministerie van LNV.    

2.192 Startdokumint Regionale 
Energiestrategie Fryslân

PS 18-12-2019 S.A.E.
Poepjes De partisipaasjekoälysje en de sinnegedragskoade wurde 

meinaam yn de konsept-RES.

7-7-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

11/02/2019 Dit onderwerp is ingebracht bij de werkgroep RES. De concept 
RES wordt in mei 2020 aan uwe Staten voorgelegd ter besluitvorming.2020-
06-29:
Gedeeltelijk is de participatiecoalitie vertegenwoordigd in de
FEA.Sinnegedragscode is verwerkt in de aanpassing van de verordening
Romte.

2.191 Startdokumint Regionale 
Energiestrategie Fryslân

PS 18-12-2019 S.A.E.
Poepjes

Om te besjen oft it plan wurket, sil it digitale 
rieplachtingsysteem foar de RES ynset wurde.

7-7-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân 8/1/2019 Uitgezet binnen de dienst (Energietransitie)

2.190 Startdokumint Regionale 
Energiestrategie Fryslân

PS 18-12-2019 S.A.E.
Poepjes

It kolleezje sil yn oerlis mei de enerzjykoöperaasjes. 7-7-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân 8/1/2019 Uitgezet binnen de dienst (Energietransitie)

2.189 Startdokumint Regionale 
Energiestrategie Fryslân

PS 18-12-2019 S.A.E.
Poepjes

De libbensrinbestindigens yn relaasje ta it besparjen fan 
enerzjy sil meinommen wurde yn de útwurking.

7-7-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân 8/1/2019 Uitgezet binnen de dienst (Energietransitie)
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2.188 Startdokumint Regionale 
Energiestrategie Fryslân

PS 18-12-2019 S.A.E.
Poepjes

It kolleezje sil de Fryske plannen lânlik bepleitsje en 
ferdigenje.

7-7-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

11-02-2020
Het Friese standpunt wordt nu al uitgedragen binnen IPO
2020-06-29
In alle relevante overleggen wordt het Friese standpunt bepleit en verdedigd

2.187 Startdokumint Regionale 
Energiestrategie Fryslân

PS 18-12-2019 S.A.E.
Poepjes

FNP; 
50PLUS Fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten

- in oplossing te sykjen foar it probleem troch ynformaasje oer
beskikbere romte op bedriuwsdakken tagonklik te meitsjen
foar inisjativen fan ûnderop;
- yn oerynstimming mei it bestjoersakkoart 'Lok op 1' aktyf it
gebrûk meitsjen fan sinnedaken te befoarderjen konfoarm de
sinneljedder en dêr in ynstrumint foar te ûntwikkeljen.

7-7-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân 11-02-2020 De zonneladder wordt meegenomen in de aanpassing van de

verordening Romte. Deze staat voor november 2020 op de planning om ter
besluitvorming aan uwe Staten voor te leggen.2020-06-29: Bevorderen van
sinnedaken en het ontwikkelen van een instrument hiervoor is verwerkt in
aanpassing verordening Romte Sinneljedder.
.

2.186 Startdokumint Regionale 
Energiestrategie Fryslân

PS 18-12-2019 S.A.E.
Poepjes

GrienLinks
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
- Het programma met het afwegingskader voor activiteiten en
opslag in de (diepe) ondergrond op te stellen en mee te
nemen in de concept RES en dit voor te leggen aan PS.
- De risico's van de verschillende activiteiten en de
cumulatieve effecten daarbij ook in beeld te brengen via
bijvoorbeeld een 3d bodem-/geologische kaart.

7-7-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân 11/02/2019 Dit onderwerp is ingebracht bij de werkgroep RES. De concept 

RES wordt in mei 2020 aan uwe Staten voorgelegd ter besluitvorming. 

2.185 Startdokumint Regionale 
Energiestrategie Fryslân

PS 18-12-2019 S.A.E.
Poepjes

CDA; FvD; 
VVD; 
50PLUS

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
- ook voor andersoortige energietechnieken (zoals innovaties,
co2 transport- en gebruik, waterstof, getijdenenergie, thorium
etc.) de mogelijkheden gelijktijdig in kaart brengen.
- deze andersoortige technieken ook nadrukkelijk in de RES-
sen inzichtelijk te maken.

7-7-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân 11/02/2019 Dit onderwerp is ingebracht bij de werkgroep RES. De concept 

RES wordt in mei 2020 aan uwe Staten voorgelegd ter besluitvorming. 

2.183 Startdokumint Regionale 
Energiestrategie Fryslân

PS 18-12-2019 S.A.E.
Poepjes

GrienLinks
; 50PLUS Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten er voor te 

zorgen dat in de Concept RES en RES 1.0 als uitgangspunt 
wordt opgenomen dat gestreefd wordt naar maximaal lokaal 
eigenaarschap en/of participatie van hernieuwbare opwek op 
land en daarin ook de kansen voor lokaal eigendom en/of 
participatie van de productie van hernieuwbare opwek in 
Fryslân worden beschreven.

7-7-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

11/02/2019 Dit onderwerp is ingebracht bij de werkgroep RES. De concept 
RES wordt in mei 2020 aan uwe Staten voorgelegd ter besluitvorming.2020-
06-29:
In de concept RES wordt lokaal eigenaarschap en participatie als
belangrijke voorwaarde benoemd. Aanpassing van de verordening is
hiervoor aan goede aanzet. Waarin de participatie in het planproces zit als
de eis om 50 % van de opbrengsten naar de omgeving gaat.

We zijn nu in gesprek met Us Kooperaasje en FMF over het verankeren 
van de eigendomsambitie in provinciaal en gemeentelijke beleid. In de 
uitvoeringsstrategie wordt dit verder uitgewerkt met FEA en Gemeenten 

2.182 Startdokumint Regionale 
Energiestrategie Fryslân

PS 18-12-2019 S.A.E.
Poepjes

CDA; 
ChristenUn
ie; PvdA

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
- een oplossing te zoeken voor het saneringsprobleem door
informatie over te saneren molens toegankelijk te maken voor
initiatieven van onderop;
- een platform op te richten, bijvoorbeeld via de
Energiewerkplaats, waardoor lokale moleneigenaren en
energiecoöperaties met elkaar in contact kunnen komen.

7-7-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân 8/1/2019 Uitgezet binnen de dienst (Energietransitie)
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2.181 Startdokumint Regionale 
Energiestrategie Fryslân

PS 18-12-2019 S.A.E.
Poepjes

CDA; 
ChristenUn
ie; FNP; 
FvD; 
GrienLinks
; PvdA; 
VVD; 
50PLUS; 
PvdD

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
- Er voor te zorgen er als onderdeel van de Regionale
Energiestrategie Fryslân een Energie Infrastructuurplan wordt
ontwikkeld waarin aandacht wordt besteed aan de gevolgen
van de energietransitie in Fryslân voor de opslag- en energie
infrastructuur.
- Dit Energie Infrastructuurplan samen met het bod op het
gebied van duurzame opwekking van elektriciteit en de
Regionale Structuur Warmte op nemen in de Concept RES
en de RES 1.0.

7-7-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân 11/02/2019 Dit onderwerp is ingebracht bij de werkgroep RES. De concept 

RES wordt in mei 2020 aan uwe Staten voorgelegd ter besluitvorming.2020-
06-29: Na de zomer wordt opdracht gegeven voor een systeemstudie naar
het energienetwerk. Dit gebeurt in samenwerking met gemeenten,
netbeheerders, en de provincie. Hierin wordt gekeken naar het gehele
energienetwerk (elektriciteit en warmte) met een doorkijk tot 2050. De
resultaten van deze studie zullen worden meegenomen in de RES 1.0 en de
beleidsbrief voor energie.

2.180 Startdokumint Regionale 
Energiestrategie Fryslân

PS 18-12-2019 S.A.E.
Poepjes

CDA; 
ChristenUn
ie; FNP; 
GrienLinks
; PvdA; 
VVD; 
50PLUS; 
PvdD

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
- Er voor te zorgen dat er als onderdeel van de Regionale
Energiestrategie een Energiebesparingsplan wordt
ontwikkeld.
- Dit Energiebesparingsplan samen met het bod op het
gebied van duurzame opwekking van elektriciteit en de
Regionale Structuur Warmte op te nemen in de Concept RES
en de RES 1.0

7-7-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân 11/02/2019 Dit onderwerp is ingebracht bij de werkgroep RES. De concept 

RES wordt in mei 2020 aan uwe Staten voorgelegd ter besluitvorming. 

2.219 Beslútfoarming 
liearringsoerienkomst en 
finansjele posysje Fryske 
Akademy

PS 18-12-2019 S. de Rouwe Het college zal de liëringspartners (KNAW en Fryske 
Akademy) vragen om in de liëring vast te leggen dat de 
faciliteiten ook in de toekomst ‘om niet’ gegeven zullen blijven 
worden.

10-7-2020 In
behandeling

Leefbaar Fryslân
Dit punt wordt ingebracht in de overleggen over de liëring.

2.239 Beleidsbrief Keunst, Taal, 
Underwiis en Erfgoed 2021-
2024

PS 22-1-2020 S.A.E.
Poepjes

FNP; 
GrienLinks Fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten

Ek yn de nije kultuerperioade de ferskate neamde 
organisaasjes foar de amateurkeunst te skewielen, en hjiroer 
mei Keunstwurk en de organisaasjes heldere ôfspraken te 
meitsjen sadat hja harren taken yn it kulturele fjild goed 
útfierd kinne.

30-7-2020 In
behandeling

Leefbaar Fryslân   Uitvoering van deze motie krijgt vorm via de nieuwe opdracht aan 
Keunstwurk, binnen dat budget (onderdeel van de ondersteuningsfunctie 
amateurkunst onder ambitie 3).  

 In 2021 wordt PS geïnformeerd over de afhandeling van deze motie

2.238 Beleidsbrief Keunst, Taal, 
Underwiis en Erfgoed 2021-
2024

PS 22-1-2020 S.A.E.
Poepjes

CDA; 
ChristenUn
ie; D66; 
PvdA; VVD

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
1) te verkennen of, allereerst binnen het programma cultuur
en daarnaast binnen cultuurtoerisme en
vestigingsklimaat/economie gelden beschikbaar gesteld
kunnen worden voor toonaangevende exposities/blockbusters
voor het Fries Museum.
2) daarnaast te verkennen hoe een garantstelling (in plaats
van het verstrekken van gelden) kan bijdragen om
toonaangevende exposities/blockbusters voor het Fries
Museum te realiseren.

30-7-2020 In
behandeling

Leefbaar Fryslân De dienst is in gesprek met het Fries Museum om in kaart te brengen wat er 
nodig is voor een succesvol vervolg van Blockbusters en brengt de opties in 
kaart vanuit de verschillende beleidsvelden. PS worden hierover in het 
derde kwartaal van 2020 geïnformeerd. 
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2.237 Beleidsbrief Keunst, Taal, 
Underwiis en Erfgoed 2021-
2024

PS 22-1-2020 S.A.E.
Poepjes

GrienLinks
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
- In gesprek te gaan met organisaties in Fryslân die zich
bezighouden met leesbevordering op school en organisaties
in Fryslân die zich bezighouden met het bevorderen van de
Friese taal over de mogelijkheid om vanuit hun expertise
gezamenlijk een aanvullend programma op te stellen om de
Friese taal op scholen (informeel) te bevorderen en dit
programma uit te voeren.
- Deze organisaties indien gewenst te faciliteren in het
gezamenlijk opstellen van dit programma, dat bijdraagt aan
de doelstelling om in 2030 op alle scholen aan de kerndoelen
Fries te voldoen.
- Aan dit programma als provincie commitment te verlenen en
dit uit te dragen richting scholen.
- Voor financiële ondersteuning van de uitvoering van dit
programma dekking te vinden in ambitie 7.

30-7-2020 In
behandeling

Leefbaar Fryslân   De winsk om in trochgeande lêsline Frysk te kreëarjen is der seker en dy plannen 
binne der ek. Troch it PLF (Platfoarm Lêsbefoardering) wurdt der wurke oan de 
trochgeande lêsline en binne se dwaande mei in ferbreding fan Tomke en it Lês 
No projekt. De provinsje stipet dizze projekten en sil ek nije ideeën optimaal 
fasilitearje.2020 wurdt noch brûkt foar de planfoarming en fan 2021 ôf sil der 
teminsten ien ekstra doelgroep betsjinne wurde mei in lêsbefoarderingprojekt dat 
dêrnei útrôle wurde sil nei de oare doelgroepen.    

2.236 Beleidsbrief Keunst, Taal, 
Underwiis en Erfgoed 2021-
2024

PS 22-1-2020 S.A.E.
Poepjes

GrienLinks
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
- De subsidiale acties voor Friese (jeugd)literatuur in de
subsidieregeling "Kultuer en mienskip Fryslân" uit te breiden
met de volgende actie waarvoor de subsidie kan worden
aangevraagd:
* Het redigeren en/of taalkundig corrigeren van een nieuw
oorspronkelijk Friestalig (jeugd)boek door een professionele
redacteur/corrector.
- Bijpassende voorwaarden hiervoor op te nemen in de
regeling.
- Na te gaan of voor deze uitbreiding extra dekking nodig is
en deze zo nodig te vinden in ambitie 4 of 7.

30-7-2020 In
behandeling

Leefbaar Fryslân   De subsidzjeregelingen foar it útjaan, oersetten en bewurkjen, it skriuwen 
en promoasje foar Fryske Literatuer, rinne dit jier oant 30 septimber 
2020.Yn de rin fan dit jier sille, skriuwers en útjouwers frege wurde of de 
regelingen goed oanslúte by harren ferlet of dat der oanpassings nedich 
binne.
Yn de oanpassings fan de regelingen foar 2021, sil ek dizze moasje 
opnommen wurde, de oanpassingen yn de regelingen kinne foar it ein fan 
2020 fêssteld wurde sadat it Fryske skriuwersfjild hjir yn 2021 gebrûk fan 
meitsje kin.  

2.234 Beleidsbrief Keunst, Taal, 
Underwiis en Erfguod 2021-
2024

PS 22-1-2020 S.A.E.
Poepjes

CDA; 
ChristenUn
ie; FNP; 
GrienLinks
; PvdA; 
VVD

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten zorg te 
dragen dat:
- het amateurkunstveld toegang houdt en krijgt tot de in de
nota genoemde programmalijnen;
- het amateurkunstveld bij het indienen van vragen terecht
kan voor ondersteuning om zo te voldoen aan de
nieuwe/innovatieve kaders en richtlijnen uit de
programmalijnen.

30-7-2020 In
behandeling

Leefbaar Fryslân Dit krijgt een plek in de uitwerking van ambitie 3 Kultuer yn 'e mienskip, via 
de rol van Keunstwurk en het IMF en via ambitie 2 Romte foar Ynnovaasje 
& eksperimint (de stimuleringsregeling).
Mogelijkheden voor het amateurkunstveld zijn hiermee geborgd in het 
nieuwe beleid.
In 2021 wordt PS geïnformeerd over de afhandeling van deze motie.

45



Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen als bijlage bij de 2de Berap 2020 (peildatum 13 augustus 2020)

Id Titel Ver-ga-
der-
ing/ 
Brief

Datum Porte-feuille-
houder

Motie 
ingediend 
door

Korte inhoud Motie/Toezegging Eind-datum Status item Behandelend 
Afdeling

Afhandeling

2.233 Beleidsbrief Keunst, Taal, 
Underwiis en Erfgoed 2021-
2024

PS 22-1-2020 S.A.E.
Poepjes

CDA; D66; 
GrienLinks
; PvdA; 
VVD

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
- te waarborgen dat er voldoende aandacht is voor deze
Jonge Makers en dat zij een plaats krijgen in het provinciaal
Cultuurbeleid.
- zich uit te spreken voor het bestaan en ontstaan van
makersplekken, de zogenaamde brûsplakken, en de
gemeenten aan te sporen actief werk te maken voor de
facilitering van deze onmisbare plaatsen.
- bij het ingaan van de cultuurnota een regeling te starten
binnen een van de lijnen (bijv. 6) om beginnende culturele
ondernemingen de mogelijkheid te geven twee jaar
ondersteund te worden zodat zij ook op zakelijk vlak/cultureel
ondernemerschap hun talent kunnen ontwikkelen.

30-7-2020 In
behandeling

Leefbaar Fryslân  Uitvoering vindt plaats via drie sporen: 
1. plaats voor jonge makers in cultuurbeleid
Jonge makers kunnen projectsubsidie aanvragen binnen de nieuwe
stimuleringsregeling (programmalijn Ynnovaasje & Eksperimint). In de
uitwerking van die regeling krijgt dit een plek.

2. gemeenten aansporen tot faciliteren van brûsplakken
Uitvoering via agendering op VFG Cultuur. Provincie kan alleen agenderen
en niet formeel aansporen.

3. regeling maken voor 2-jarige financiering van beginnende culturele
ondernemingen op zakelijk vlak
Dit wordt ook betrokken bij de uitwerking van de programmalijn Ynnovaasje
& Eksperimint.

We informeren PS in 2022 over de afhandeling van deze motie.

2.231 Beleidsbrief Keunst, Taal, 
Underwiis en Erfgoed 2021-
2024

PS 22-1-2020 S.A.E.
Poepjes

CDA; 
ChristenUn
ie; FvD; 
PvdA; VVD

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
- Samen met gemeenten, Rijk en bedrijfsleven een Friese
Cultuur Kaart op te stellen;
- Daarin op te nemen wat de exacte taakverdeling is tussen
Rijk, provincie en Friese gemeenten;
- Waardoor voor cultuurmakers duidelijk is hoe de subsidie
verschaft, verdeeld en verkregen kan worden bij de
verschillende overheden, onder andere door het gebruik van
infographics;
- Samen met gemeenten en bedrijfsleven te onderzoeken hoe 
buitenlandse bedrijven, b.v. via handelsmissies,
geïnteresseerd en gekoppeld kunnen worden aan het Friese
culturele aanbod.

30-7-2020 In
behandeling

Leefbaar Fryslân Gekeken wordt of Keunstwurk dit op kan pakken, binnen de nieuwe 
afspraken voor 2021-2024. 

2.230 Beleidsbrief Keunst, Taal, 
Underwiis en Erfgoed 2021-
2024

PS 22-1-2020 S.A.E.
Poepjes

GrienLinks
; SP Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

- onderzoek te doen naar een gemeenschappelijke regeling
cultuureducatie, waarbij provincie en gemeenten zich, naar
voorbeeld van de Marrekrite, kunnen aansluiten en zo een
provinciaal dekkende organisatie voor muziek- en
kunstonderwijs kunnen vormen.

30-7-2020 In
behandeling

Leefbaar Fryslân Dit voeren we uit via onderstaande sporen:
- verkennend onderzoek naar Zeeland en GR Marrekrite
- Via VFG en netwerk cultuurambtenaren verkennen om convenant Meer
Muziek in de Klas te verbreden naar cultuureducatie breed
We verwachten PS op zijn vroegst in 2022 over de voortgang te kunnen
informeren. Motie Id. 1858 wordt hierbij betrokken.

2.227 Maatskiplike 
Kosten/Batenanalyze 
(MKBA) Fryske 
feangreidegebiet

PS 22-1-2020 D. Hoogland Der sil in oersjoch fan ynstrumenten en stjoermogelijkheden 
fan Provinsje en Wetterskip Fryslân opnommen wurde yn it 
UP.

30-7-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân Wij nemen deze toezegging mee in het Veenweideprogramma 2020-2030. 
Dit Veenweideprogramma wordt in het eerste kwartaal van 2021 aan Uw 
Staten voorgelegd.

2.226 Maatskiplike 
Kosten/Batenanalyze 
(MKBA) Fryske 
feangreidegebiet

PS 22-1-2020 D. Hoogland De stikstofproblematyk sil meinommen wurde yn it UP. 30-7-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân Wij nemen deze toezegging mee mee in het Veenweideprogramma 2020-
2030. Dit Veenweideprogramma wordt in in het eerste kwartaal van 2021 
aan Uw Staten voorgelegd.

2.225 Maatskiplike 
Kosten/Batenanalyze 
(MKBA) Fryske 
feangreidegebiet

PS 22-1-2020 D. Hoogland
Yn in heal jier sil dúdlikens jûn wurde rjochting de boeren foar 
wat giet om de Hege Warren.

30-7-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân
De beantwoording van deze toezegging is te vinden in de PS Brief: 
'Voortgang Hegewarren: gebiedsproces en duidelijkheid aan de 
veehouders', onder het nummer 01777688.
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2.224 Maatskiplike 
Kosten/Batenanalyze 
(MKBA) Fryske 
feangreidegebiet

PS 22-1-2020 D. Hoogland De advizen dy’t komme út de BOF sille wurde meinommen yn 
de programma’s en PS-útstellen;

30-7-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân Wij nemen deze toezegging mee mee in het Veenweideprogramma 2020-
2030. Dit Veenweideprogramma wordt in het eerste kwartaal van 2021 aan 
Uw Staten voorgelegd.

2.223 Maatskiplike 
Kosten/Batenanalyze 
(MKBA) Fryske 
feangreidegebiet

PS 22-1-2020 D. Hoogland CDA;
ChristenUn
ie; FNP; 
FvD; 
GrienLinks
; PvdA; 
50PLUS

Fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten
der foar te soarchjen dat de opdiene ekspertise yn de 
kansryke gebieten en yn de pilots sintraal boarge wurdt. 

30-7-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân

Wij nemen deze toezegging mee mee in het Veenweideprogramma 2020-
2030. Dit Veenweideprogramma wordt in het eerste kwartaal van 2021 aan 
Uw Staten voorgelegd.

2.222 Maatskiplike 
Kosten/Batenanalyze 
(MKBA) Fryske 
feangreidegebiet

PS 22-1-2020 D. Hoogland GrienLinks
; PvdA; 
50PLUS; 
PvdD

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
- in het uitvoeringsprogramma 2020-2030 aandacht te
besteden aan de relatie en samenhang - waar dat van
toepassing is - met het biodiversiteitsherstelplan, met de
ontwikkeling, de realisatie van het natuurnetwerk en o.a. het
beleid voor de weidevogels;
- stimulerende maatregelen op te nemen die de kwaliteit van
bodem en water bevorderen en daarmee ten goede komen
aan de balans tussen landbouw, natuur en milieu.

30-7-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân Wij nemen de uitwerking van deze motie mee in het Veenweideprogramma 
2020-2030. Dit Veenweideprogramma wordt in het eerste kwartaal van 
2021 aan Uw Staten voorgelegd.

2.221 Maatskiplike 
Kosten/Batenanalyze 
(MKBA) Fryske 
feangreidegebiet

PS 22-1-2020 D. Hoogland GrienLinks
; PvdD Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken 

haar mening uit
In het uitvoeringsprogramma 2020-2030 als doel op te 
nemen:
- de (her)inrichting van het veenweidegebied draagt bij aan
een duurzaam en toekomstbestendig watersysteem in
Fryslân.

30-7-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân
Wij nemen de uitwerking van deze motie mee in het Veenweideprogramma 
2020-2030. Dit Veenweideprogramma wordt in het eerste kwartaal van 
2021 aan Uw Staten voorgelegd.

2.220 Maatskiplike 
Kosten/Batenanalyze 
(MKBA) Fryske 
feangreidegebiet

PS 22-1-2020 D. Hoogland CDA;
ChristenUn
ie; FvD; 
PvdA; 
VVD; 
50PLUS

Fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten om yn it 
útfieringsplan Feangreide 2020-2030
- op te nimmen dat der foar it hiele feangreidegebiet wurke
wurdt oan in gebietsrjochte oanpak;
- in realistyske tiidplanning op te nimmen foar de ûnderskate
gebieten, te begjinnen mei de meast kânsrike;
- dêrby oan te jaan foar hokker gebieten genôch finansjele
middels beskikber binne foar de útfiering;
- fêst te lizzen dat yn de gebieten wêrfoar net genôch
finansjele middels beskikber binne der gjin ûnomkearbere
yngrepen dien wurde sille.

30-7-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân
Wij nemen de uitwerking van deze motie mee in het Veenweideprogramma 
2020-2030. Dit Veenweideprogramma wordt in het eerste kwartaal van 
2021 aan Uw Staten voorgelegd.

2.242 Brief DS (01731509) 
Beantwoording schriftelijke 
vragen over de ladinglijst 
MSC Zoe en schade aan 
Waddenzee en -kust

Brief 17-2-2020 A. Fokkens De Waddenacademie voert op dit moment een onderzoek uit 
naar de gevolgen van de door de MSC Zoe verloren lading 
voor de Noordzeekustzone en de Waddenzee, in het 
bijzonder de korte- en langetermijngevolgen van microplastics 
voor het Waddengebied. Wij bieden aan
de resultaten van dit onderzoek met u te delen zodra deze 
bekend zijn.

17-8-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân uitgezet binnen de dienst
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2.250 Moasje Frjemd  Lelylijn-
verbinding Noord Europa

PS 26-2-2020 A. Fokkens VVD;
PvdA; 
CDA; 
50PLUS; 
FNP; 
ChristenUn
ie; 
GrienLinks

Zich in te spannen dat de Lelylijn zorgt voor een snellere 
spoorverbinding tussen de Randstad en de Noordelijke 
steden: Leeuwarden, Heerenveen, Drachten, Groningen, 
AssenSamen met de provincies Groningen, Flevoland en 
Drenthe en andere betrokken overheden en gebruik makend 
van de contacten met Amsterdam, Bremen en Hamburg 
ervoor te pleiten dat de beoogde Lelylijn onderdeel wordt van 
deze internationale spoorverbinding, zodat ook de Friese 
steden hierop aangesloten zijn;Met kracht de lobby te voeren 
in zowel Den Haag als Brussel voor deze 
treinverbinding.Provinciale Staten zo snel mogelijk te 
informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar de 
snelle treinverbinding Randstad-Noord-Nederland (BO MIRT 
november 2019) en in het kader van het Regionale 
Mobiliteitsplan te informeren over de inzet, kansen en 
ambities van de provincie Fryslân met betrekking tot de 
treinverbindingen. Het gaat dan onder andere om de 
verbinding Amsterdam-Hamburg, de Lelylijn en de versnelling 
over bestaand spoor.Provinciale Staten zo spoedig mogelijk 
te informeren over de uitkomsten van het onderzoek met 
betrekking tot de potentie van een OV-ontsluiting via de 
Lelylijn.

26-8-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân
De Lelylijn is opgenomen in het Bestuursakkoord. In het BO-MIRT 2019 
hebben we met het Rijk de ambitie uitgesproken om de reistijd per trein 
tussen Randstad en Noord-Nederland te verkorten. De regio specifieert dit 
tot tenminste twee keer 15 minuten voor 2030. Vanwege onder andere de 
robuustheid van het OV rondom Zwolle en de ontsluiting van de regio, 
onderzoeken Rijk en regio in dit kader ook de potentie van een OV-
ontsluiting via de Lelylijn. Een internationale verbinding is onderdeel van dit 
onderzoek. De resulaten verwachten we in de eerst helft van 2020. Dit is 
input voor het Rijksprogramma Toekomstbeeld OV 2040. Verder 
ondersteunen we verschillende lobbyactiviteiten (o.a. symposium Lelylijn, 2 
december 2019) omtrent de Lelylijn.

2.248 Utstel beseging opbringsten 
dielname yn Wynpark 
Fryslân Holding BV fia 
Fryslân Hurde Wyn BV

PS 26-2-2020 S. de Rouwe Het college zal een proactieve houding aannemen voor wat 
betreft het stimuleren van wat aangedragen wordt van 
onderop

26-8-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân
Op dit moment wordt het ambitiedocument Friese IJsselmeerkustgebied 
verder uitgewerkt naar een uitvoeringsprogramma en een daarbij 
behorende bestuursovereenkomst met betrokken gemeenten DFM en SWF 
en het Wetterskip. Het is de bedoeling dat deze documenten tweede helft 
2021 zijn vastgesteld en ondertekend en dat uw Staten dan een besluit 
nemen over de besteding van de opbrengsten van Windpark Friesland. 
Voor de gemeentelijke partners geldt dat het uitvoeringsprogramma  wordt 
opgenomen en er ook co-financieringsmogelijkheden komen in de nieuwe 
coalitieakkoorden (2022-2026).

2.248 Utstel besteging 
opbringsten dielname 
Wynpark Fryslân Holding 
BV fia Fryslân Hurde Wyn 
BV

PS 26-2-2020 Het college zal zich inzetten om de mogelijkheid te bekijken 
om de eerder door PWC opgestelde Benchmark (afgezien 
van de privaatrechtelijke gegevens) openbaar te stellen.

26-8-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân
Er wordt met PWC contact gezocht om te vragen of zij akkoord gaan met 
openbaarmaking van hun rapport.
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2.247 Utstel besteging 
opbringsten dielname yn 
Wynpark Fryslân Holding 
BV fia Fryslân Hurde Wyn 
BV

PS 26-2-2020 Het college zal vroegtijdig met de staten delen wanneer er 
een nieuwe invulling gegeven moet worden aan de verdeling 
op hoofdlijnen, zodat de staten hierover kunnen besluiten

26-8-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân
Op dit moment wordt het ambitiedocument Friese IJsselmeerkustgebied 
verder uitgewerkt naar een uitvoeringsprogramma en een daarbij 
behorende bestuursovereenkomst met betrokken gemeenten DFM en SWF 
en het Wetterskip. Het is de bedoeling dat deze documenten tweede helft 
2021 zijn vastgesteld en ondertekend en dat uw Staten dan een besluit 
nemen over de besteding van de opbrengsten van Windpark Friesland. 
Voor de gemeentelijke partners geldt dat het uitvoeringsprogramma  wordt 
opgenomen en er ook co-financieringsmogelijkheden komen in de nieuwe 
coalitieakkoorden (2022-2026).

2.246 Utstel besteging 
opbringsten dielname yn 
Wynpark Fryslân Holding 
BV fia Fryslân Hurde Wyn 
BV

PS 26-2-2020 S. de Rouwe Er zal te zijner tijd een communicatieplan worden opgesteld 
inzake dit onderwerp.

26-8-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân
Op dit moment wordt het ambitiedocument Friese IJsselmeerkustgebied 
verder uitgewerkt naar een uitvoeringsprogramma en een daarbij 
behorende bestuursovereenkomst met betrokken gemeenten DFM en SWF 
en het Wetterskip. Het is de bedoeling dat deze documenten tweede helft 
2021 zijn vastgesteld en ondertekend en dat uw Staten dan een besluit 
nemen over de besteding van de opbrengsten van Windpark Friesland. 
Voor de gemeentelijke partners geldt dat het uitvoeringsprogramma  wordt 
opgenomen en er ook co-financieringsmogelijkheden komen in de nieuwe 
coalitieakkoorden (2022-2026).

2.244 Utstel besteging 
opbringsten dielname yn 
Wynpark Fryslân Holding 
BV fia Fryslân Hurde Wyn 
BV

PS 26-2-2020 S. de Rouwe PvdA;
D66; 
GrienLinks

Bij de uitwerking van de evaluatiecriteria de volgende 
aspecten, uitgesplitst per regio, mee te nemen:
- hoeveel duurzaamheidsinitiatieven, zijn met behulp
van de inkomsten uit windpark Fryslân ondersteund of
gerealiseerd;
- wat waren de effecten van de
duurzaamheidsinitiatieven op het gebied van landschap en
biodiversiteit;
- wat waren de effecten van de bestedingen op het
gebied van werkgelegenheid en het aantrekken van
bedrijven;
de waardering die de Friese inwoners geven voor de
bestedingen van de inkomsten uit windpark Fryslân.

26-8-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân
Dit heeft betrekking op de evaluatie van de deelname in WPFH en op dit 
moment is nog niet bekend wanneer dat aan de orde is.
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2.218 Moasje frjemd Mogelijkheid 
onderzoeken opzetten 
digitaal 
raadplegingssysteem

PS 27-2-2019 A.A.M. Brok PVV;
50PLUS De commissie bestuurlijke vernieuwing opdracht te geven om 

de mogelijkheid voor het opzetten van een digitaal 
raadplegingsplatform te (laten) onderzoeken.

1-9-2020 In
behandeling

Ynformaasje en 
Fasilitêre Saken De motie wordt meegenomen in de startnotitie bestuurlijke vernieuwing. PS 

hebben besloten (nog) geen werkgroep bestuurlijke vernieuwing in te 
stellen. 

2.107 Untwerp-Umjouwingsfisy PS 25-9-2019 A. Fokkens FvD; PVV
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
- De ontwikkeling op het gebied van thorium als
energievoorziening te volgen en de actuele stand van zaken
mee te nemen in de overwegingen voor de uitvoering van de
energietransitie en hierover jaarlijks aan PS schriftelijk
terugkoppelen.

3-10-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân 2019-10-31  Motie uitgezet binnen de dienst (Energietransitie)

2.320 03 Gastfrij Fryslân 2028 Steate
kommi
sje

10-4-2020 A. Fokkens
Gedeputeerde Fokkens-Kelder zegt toe dat PS een 
uitgebreide evaluatie zal ontvangen een jaar na het 
vaststellen van de beleidsnota dit met het oog op de 
ontwikkelingen rondom de coronacrisis.

10-10-2020 In
behandeling

Leefbaar Fryslân  In het tweede kwartaal van 2021 volgt er een tussentijdse evaluatie op de 
acties per opgave die zijn opgenomen in het Uitvoeringsplan. PS hebben dit 
Uitvoeringsplan op 10 juni 2020 ter kennisgeving ontvangen bij de 
stukken voor de PS-bijeenkomst van 24 juni 2020.  

2.269 07 Beliedsnota Gastfrij 
Fryslân 2028 

PS 15-4-2020 A. Fokkens
Vanuit de lijn betere data zal dit (ontwikkeling 
werkgelegenheid ) jaarlijks inzichtelijk worden gemaakt en 
met u worden gecommuniceerd.

15-10-2020 In
behandeling

Leefbaar Fryslân Deze informatie volgt in de jaarlijkse monitoringsrapportages. PS ontvangen 
de eerste monitoringsrapportage in Q1 2021. 

2.268 07 Beliedsnota Gastfrij 
Fryslân 2028 

PS 15-4-2020 A. Fokkens
De natuurorganisaties en de toeristische sector worden nauw 
betrokken bij de uitwerking welke volgt op deze beleidsnota.

15-10-2020 In
behandeling

Leefbaar Fryslân  De natuurorganisaties en de toeristische sector zijn belangrijke 
stakeholders voor het uitvoeren van de acties. PS wordt hierover 
geïnformeerd tijdens de eerste evaluatie in Q1 2021.

2.267 07 Beliedsnota Gastfrij 
Fryslân 2028 

PS 15-4-2020 A. Fokkens
Het college zegt toe dat de tussenevaluatie voor de 
verkiezingen van 2023 beschikbaar is.

15-10-2020 In
behandeling

Leefbaar Fryslân In het voorjaar van 2021 ontvangen PS een tussenevaluatie zoals ook 
benoemd is in het uitvoeringsplan. 

2.264 07 Beliedsnota Gastfrij 
Fryslân 2028 

PS 15-4-2020 A. Fokkens
Het college rapporteert jaarlijks over de voortgang van de 
beleidsnota en de uitvoering aan PS.

15-10-2020 In
behandeling

Leefbaar Fryslân Dit volgt in de jaarlijkse monitoringsrapportages. PS ontvangen de eerste 
monitoringsrapportage in Q1 2021. 

2.260 07 Beliedsnota Gastfrij 
Fryslân 2028 

PS 15-4-2020 A. Fokkens
Samen met Recreatieschap Marrekrite en Wandelnet zal de 
provincie dit jaar kijken naar de mogelijkheden voor de 
boerenlandpaden en de kerkpaden en PS hierover voor het 
eind van het jaar berichten.

15-10-2020 In
behandeling

Leefbaar Fryslân  Deze informatie ontvangen PS eind 2020. Het is in het 
Uitvoeringsprogramma opgenomen onder opgave 6: dagrecreatieve 
netwerken .

2.258 07 Beliedsnota Gastfrij 
Fryslân 2028 

PS 15-4-2020 A. Fokkens
Het college rapporteert jaarlijks over de voortgang van de 
beleidsnota en de uitvoering aan PS.

15-10-2020 In
behandeling

Leefbaar Fryslân Dit volgt in de jaarlijkse monitoringsrapportages. PS ontvangen de eerste 
monitoringsrapportage in Q1 2021. 

2.276 07 Beliedsnota Gastfrij 
Fryslân 2028 

PS 22-4-2020 A. Fokkens
Het college zal jaarlijks bewerkstelligen dat de reeds 
bestaande en toekomstige samenwerkingsverbanden evenals 
hubs waarbij de Provincie betrokken is, te voorzien van de 
eerdergenoemde visualisaties en deze op de betreffende 
websites te plaatsen

22-10-2020 In
behandeling

Leefbaar Fryslân Dit komt jaarlijks terug bij de evaluaties en in de monotoringsrapportages. 
PS ontvangen de eerste monitoringsraportage in Q1 van 2021. 

2.274 07 Beliedsnota Gastfrij 
Fryslân 2028 

PS 22-4-2020 A. Fokkens
Natuurorganisaties zullen worden betrokken bij de uitwerking 
van de beleidsnota. De zorg over de capaciteit van boa’s zal 
worden overgebracht.

22-10-2020 In
behandeling

Leefbaar Fryslân Binnen de opgave Dagrecreatieve netwerken en de Waddenprojecten zijn 
de natuurorganisaties belangrijke stakeholders voor het uitvoeren van de 
acties. PS wordt hierover geïnformeerd tijdens de eerste evaluatie in Q1 
2021.

50



Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen als bijlage bij de 2de Berap 2020 (peildatum 13 augustus 2020)

Id Titel Ver-ga-
der-
ing/ 
Brief

Datum Porte-feuille-
houder

Motie 
ingediend 
door

Korte inhoud Motie/Toezegging Eind-datum Status item Behandelend 
Afdeling

Afhandeling

2.272 07 Beliedsnota Gastfrij 
Fryslân 2028 

PS 22-4-2020 A. Fokkens
Het college zal onderzoeken of geld uit het Europees 
noodfonds gehaald kan worden.

22-10-2020 In
behandeling

Leefbaar Fryslân Er is een werkgroep over Europese middelen ingesteld, onder leiding van 
het ministerie van EZK. De provincie Overijssel vertegenwoordigt alle 
provincies hierin. Ambtelijke afstemming hierover vindt plaats in het 
Nationale vrijetijdsnetwerk waar wij als Fryslân voorzitter van zijn. Daar zal 
dit onderwerp worden besproken. 

2.253 08 Evaluaasje 
beliedskaders ûnderhald

PS 22-4-2020 A. Fokkens
Deputearre Fokkens docht de neikommende tasizzings.
In de toekomst zal bij uitvoeringsplannen rekening worden 
gehouden met het aanbrengen van natuurlijke oevers.

22-10-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân
Deze omschrijving is in onze ogen niet conform de toezegging zoals die op 
22 april 2020 is gedaan. Toegezegd is het volgende: "Voor de oevers die de 
provincie in beheer heeft en/of krijgt, te onderzoeken waar momenteel 
natuurvriendelijke oevers zijn en waar bestaande oevers kansen bieden om 
meer natuurvriendelijke oevers te realiseren".Aan deze toezegging wordt 
gewerkt, waarbij ook gekeken wordt naar een koppelkans met de 
herziening van de KRW-maatregelen 2022-2027.

2.334 03 Rapport Noordelijke 
Rekenkamer: Verdeling 
onder hoogspanning

Steate
kommi
sje

13-5-2020 S.A.E.
Poepjes De deputearre seit ta dat se foar de gearkomste fan 20 maaie 

2020 in list nei PS stjoert mei
alle (plannen foar) grutskalige sinneparken yn Fryslân.

13-11-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

2.323 03 Aktualisaasje grûnbelied Steate
kommi
sje

13-5-2020 D. Hoogland
Deputearre Hoogland seit ek ta dat hy útsykje sil yn hoefiere 
der sprake is fan in ‘minnelijke schikking’ fan de 350 
onteiginginsprocedures dy’t op ‘e nij fierd wurde moasten. 
Dêrmei komt hy werom op de fraach fan hear Graansma 
(PVV) dy’t in artikel oanhellet fan Binnenlands Bestuur wêryn 
dizze oantallen yn stean.

13-11-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân

2.322 03 Aktualisaasje grûnbelied Steate
kommi
sje

13-5-2020 D. Hoogland
Deputearre Hoogland seit ta dat der skriftlik reagearre wurdt 
op de fraach fan hear Knol (GrienLinks) oer de formaasje en 
kontinuiteit fan it yn te rjochtsjen strategyske team. De fraach 
fan hear Knol is de neikommende: “Grondverwerving is een 
zaak van vertrouwen, de gevoeligheden kennen en oog 
hebben voor de individuele en provinciale doelstellingen. Is de 
benodigde formatie voor grondwerving voldoende en hoe 
wordt de continuïteit van deze formatie geborgd. Wordt 
uitgegaan van eigen personeel of inhuur? Als wordt ingehuurd 
wordt uitgegaan hoe wordt de continuïteit dan gewaarborgd 
als er ook rekening moet worden gehouden met 
aanbestedingsregels?”

13-11-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân

2.333 08 PS-útstel wizigjen 
Oardering WNF 2017, 
guozzefoeraazjegebieten

Steate
kommi
sje

20-5-2020 K. Fokkinga
Deputearre Fokkinga seit ta om yn de tarieding fan nij belied 
breed mei te nimmen om it foerazjearen fan guozzen minder 
oantreklik te meitsjen. Fierder is de deputearre ree om yn de 
tarieding fan nij belied de effekten fan it klimaat op de 
guozzepopulaasje mei te nimmen.

20-11-2020 In
behandeling

Groen Fryslân

2.332 07 Sjenswize SNN Steate
kommi
sje

20-5-2020 S. de Rouwe
De gedeputeerde de Rouwe zegt toe de Staten het eerste 
kwartaal 2021 (als er een nieuwe Europese 
meerjarenbegroting is vastgesteld, MFK) te informeren over 
consequenties van het vastgestelde MFK voor de 
uitvoeringskosten van SNN.

20-11-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân
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2.331 06 NRK Rapport Verdeling 
onder hoogspanning

Steate
kommi
sje

20-5-2020
Het college stuurt op korte termijn een brief en een rapport 
naar PS over aquathermie.

20-11-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

2.330 05 Beliedsbrief Fryslân en 
Europa 2020-2023

Steate
kommi
sje

20-5-2020 S. de Rouwe
Gedeputeerde de Rouwe zegt toe de Staten het eerste 
kwartaal 2021 ( als er een nieuwe Europese 
meerjarenbegroting is vastgesteld, MFK) een actualisatie van 
de beleidsbrief Europa zal sturen. Daarbij zal expliciet 
aandacht worden besteed aan de “green deal” en hoe Fryslân 
(o.a. natuur inclusieve landbouw) daar op in zal spelen.

20-11-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

2.329 05 Beliedsbrief Fryslân en 
Europa 2020-2023

Steate
kommi
sje

20-5-2020 S. de Rouwe
Gedeputeerde de Rouwe zegt toe dat de Staten de concept 
RIS krijgen toegestuurd.

20-11-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

2.328 04 Actualisering 
Grondbeleid

Steate
kommi
sje

20-5-2020 D. Hoogland
De deputearre seit ta om PS in tuskenstân fan de stân fan 
saken te jaan oangeande de strategyske nota.

20-11-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân

2.327 04 Actualisering 
Grondbeleid

Steate
kommi
sje

20-5-2020 D. Hoogland
Deputearre Hoogland seit ta dat yn de notysje dy’t nei de 
Steaten komt hiel helder komt te stean dat onteigening it lêste 
redmiddel is. Mocht it safier komme dat der yn guon gefallen 
ta ûnteigening oergien wurdt, dan krijt PS it de folsleine 
eftergrûn ynformaasje en oersjoch fan it proses en wat der 
allegear oan foarôf gien is om safier te kommen. Dêrneist 
nimt PS yn de nije situaasje altyd it úteinlike beslút oer 
onteigeningen.

20-11-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân

2.326 03 Initiatiefvoorstel Partij 
voor de Dieren

PS 20-5-2020 K. Fokkinga
Deputeare Fokkinga seit oan Dhr. Knol fan GrienLinks ta om 
mei de oare provinsjes én de sektor yn byld te bringen hokker 
mooglikheden der binne om aktiver belied te fieren op 
bistewolwêzen en dit weromkomme te litten by it behanneljen 
fan de startnotysje lânbou-aginda.

20-11-2020 In
behandeling

Groen Fryslân

2.325 03 Initiatiefvoorstel Partij 
voor de Dieren

Steate
kommi
sje

20-5-2020 K. Fokkinga
Deputearre Fokkinga seit ta dat hy neitinke sil, mochten de 
Steaten dat wolle, om bygelyks yn de lânbounotysje en/of 
omjouwingsfisy mei te nimmen om ûnôfhinklike coaches foar 
bistewolwêzen oan te stellen dy’t agrariërs en feehâlderijen 
advisearje kinne.

20-11-2020 In
behandeling

Groen Fryslân

2.324 03 Initiatiefvoorstel Partij 
voor de Dieren

Steate
kommi
sje

20-5-2020 K. Fokkinga
Deputearre Fokkinga seit ta om by it Ryk oan te trúnen om de 
wet oer bistewolwêzen (Wet Dieren en de nota Dierenwelzijn 
uit 2001/2002) goed út te fieren en dêr oandacht foar te 
hawwen. (N.b. dizze tasizzing is ek dien yn de Memorie van 
Toelichting oer bistewolwêzen en werhelle troch de 
deputearre yn de gearkomste)

20-11-2020 In
behandeling

Groen Fryslân
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2.295 18 Moasje frjemd Stikstof PS 27-5-2020 K. Fokkinga FNP; CDA;
VVD; 
50PLUS

fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten
 Om by de Minister oan te trunen op it weinimmen fan de
soargen en de ûnrêst by boeren dy’t wachtsje op útslútsel oer
it legalisearjen fan aktiviteiten dy’t ûnder it PAS legaal wienen,
lykas de meldingen en it bedongjen.
 Dúdlik te meitsjen oan de Minister dat by de
stikstofreduksje troch de agraryske sektor ferduorsuming en
effektive ynnovaasje en oanpaste bedriuwsfiering rûnom
N2000 de foarkar fertsjinnet.

27-11-2020 In
behandeling

Groen Fryslân

2.294 18 Moasje frjemd Fryslân 
Regenboogprovincie

PS 27-5-2020 D66; 
GrienLinks
; PvdA; 
SP; 
50PLUS; 
PvdD

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten  MOTIE 
MOTIE
 vanuit solidariteit en gelijkwaardigheid zich als provincie
aan te sluiten bij de andere regenboogprovincies in
Nederland;
 om naar binnen en buiten toe zichtbaar uit te dragen dat de
provincie Fryslân regenboogprovincie is, o.a. door het hijsen
van de regenboogvlag;
 actief discriminatie tegen te gaan en inclusiviteit, sociale
acceptatie en veiligheid te bevorderen door hiervoor samen
met de op dit gebied deskundige organisaties
regenboogbeleid te maken, waarin onder meer de
doelstellingen in het bestuursakkoord (p. 34) en motie nr.
2003 (‘Eltsenien’; lid 2) worden meegenomen;

27-11-2020 In
behandeling

Leefbaar Fryslân  Op 2 juli 2020 uitgezet in de dienst.

2.293 12 PS-útstel wizigjen 
Oardering WNF 2017, 
guozzefoeraazjegebieten

PS 27-5-2020 K. Fokkinga
Lykas alle tariedingen op belied sille gegevens byhâlden 
wurde en op it juste momint yn de planning meinommen 
wurde. Dizze gegevens wurde weromkeppele nei de steaten.

27-11-2020 In
behandeling

Groen Fryslân

2.292 11 Zienswijze SNN 
begroting 2021

PS 27-5-2020 S. de Rouwe
It kolleezje sil in brief stjoere mei in ûnderbouwing fan de hier 
fan it HNP en oft der noch oare stappen komme yn de 
ferheging fan de hier. 

27-11-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

2.291 11 Zienswijze SNN 
begroting 2021

PS 27-5-2020 S. de Rouwe
It kolleezje sil der op tasjen dat it SNN ‘slank, slim en fit’ 
bliuwt. De Steaten wurde op de hichte hâlde fan de 
ontwikkelingen.

27-11-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

2.290 10 NRK Rapport Verdeling 
onder hoogspanning

PS 27-5-2020 S.A.E.
Poepjes It kolleezje sil yn oerlis mei de gemeenten oer op hokker wize 

gemeenten tafersjoch hâlden kinne op it opromjen fan wyn- 
en sinneparken. Úterlik 1 oktober komt it kolleezje mei in 
weromkeppeling hjiroer. 

27-11-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

2.289 10 NRK Rapport Verdeling 
onder hoogspanning

PS 27-5-2020 S.A.E.
Poepjes

CDA; FNP; 
GrienLinks
; PvdD; 
50PLUS

PS verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om bij 
het Rijk, mogelijk in IPO-verband, aan te dringen op landelijke 
wetgeving waarin specifiek voor wind- en zonneparken 
bevoegdheden in het leven worden geroepen waarmee 
compensatie van en financiële participatie door omwonenden 
kan worden afgedwongen

27-11-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân
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2.288 09 Beliedsbrief Fryslân en 
Europa 2020-2023

PS 27-5-2020 S. de Rouwe
Er zal goed gekeken worden naar het collectief organiseren, 
hetgeen ook in de beleidsbrief benoemd wordt en zal hier op 
terugkoppelen.

27-11-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân Uitgezet binnen de dienst

2.287 09 Beliedsbrief Fryslân en 
Europa 2020-2023

PS 27-5-2020 S. de Rouwe
Het college wil kijken naar de belangen en de mogelijkheden 
van de vaarwegen. Er wordt gekeken of er raakvlakken zijn 
met de vaarwegen in Europa en er wordt gekeken of er een 
lobby op ingezet kan worden.

27-11-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân Uitgezet binnen de dienst

2.286 09 Beliedsbrief Fryslân en 
Europa 2020-2023

PS 27-5-2020 S. de Rouwe
In de werkgroep Europa wordt een paragraaf gewijd aan de 
lobbyinzet. De werkgroep Europa wordt scherper bijgepraat 
over lobbyen.

27-11-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân Uitgezet binnen de dienst

2.285 09 Beliedsbrief Fryslân en 
Europa 2020-2023

PS 27-5-2020 S. de Rouwe D66; PvdA
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
- op zeer korte termijn met de Maritieme sector in gesprek te
gaan over lobbykansen enwensen en hierbij nauw samen te
werken met Groningen.
- De voortgang van deze gesprekken voor de begroting terug
te koppelen aan Provinciale Staten

27-11-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân Uitgezet binnen de dienst

2.284 09 Beliedsbrief Fryslân en 
Europa 2020-2023

PS 27-5-2020 S. de Rouwe PvdA;
FNP; D66; 
GrienLinks

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:
- een extra inspanning te leveren om gelden uit de Europese

Green Deal en het Europese herstelplan naar Fryslân te
halen;
- hierover in gesprek te gaan met de verantwoordelijke
bewindslieden en de Europese Commissie;
- samen met verschillende Friese initiatieven en
belanghebbende partijen de krachten te bundelen om
aanspraak te maken op Green Deal gelden; tevens te
verzoeken Provinciale Staten periodiek, minimaal elk
kwartaal, te informeren over de voortgang

27-11-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân Uitgezet binnen de dienst

2.283 09 Beliedsbrief Fryslân en 
Europa 2020-2023

PS 27-5-2020 S. de Rouwe VVD;
PvdA; 
FNP; CDA; 
D66

verzoekt het College van Gedeputeerde Staten
 Na te gaan of gezien de constateringen en overwegingen
ook uitbreiding van de lobbycapaciteit in Brussel noodzakelijk
is en – zo ja – in welke omvang en tegen welke kosten; 
Afspraken te maken over versterking van de lobbyinzet op
onderwerpen die (mede) voor Fryslân van bijzonder belang
zijn;  Indien die noodzaak blijkt de meerkosten voor Fryslân
voor zover mogelijk te dekken binnen het programma 4.4
’Noordelijke/landelijke/Europese samenwerking en lobby’; 
Anders een (aanvullend) dekkingsvoorstel te doen bij de
behandeling van de begroting 2021;  Provinciale Staten
periodiek te informeren over de voortgang van de
intensivering van de Fryske lobby in Europa.

27-11-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân Uitgezet binnen de dienst
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2.282 08 Actualisatie Grondbeleid PS 27-5-2020 D. Hoogland
Der giet yn it hjerst fan 2020 in taljochtende brief nei de 
Steaten. Yn dizze brief sil in oersjoch stean fan it 
ynstrumintarium dat op dit momint wurdt ynset om natuer te 
realisearje. Yn dizze brief sil ek yngien wurde op ynsetberens 
fan de ynstrumenten lânynrjochting, ferplichtsjende 
ruilferkaveling en frijwillige kavelruil, verpleatsingsregelingen, 
fiskale stipe en ofwurdearing fan gronden mei finansjele 
kompensaasje. Ek sil der wurde yngien op de manier wêrop it 
gebietsproses ferrint en hokker stappen dêr yn haadlinen op 
nommen wurde. Dêrnjonken sil der in earste opset yn komme 
fan de earste opset fan de strategyske nota dy't yn 2021 nei 
de steaten ta komt. Ek sil der ien en oar omtrint beliedsrigels 
natuerkompensaasje/mitigatie yn de brief wurde opnommen.

27-11-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân

2.281 08 Actualisatie Grondbeleid PS 27-5-2020 D. Hoogland VVD
Provinciale Staten verzoeken het college van Gedeputeerde 
Staten zo spoedig mogelijk concept beleidsregels 
natuurcompensatie/mitigatie op te stellen en deze ter 
bespreking en ter accordering voor te leggen aan PS en bij de 
uitwerking tevens de balans tussen natuur en landbouw toe te 
lichten.

27-11-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân

2.280 08 Actualisering 
Grondbeleid

PS 27-5-2020 D. Hoogland GrienLinks
; PvdA; 
FNP; 
PvdD; 
CDA

Provinciale Staten verzoeken GS - Te onderzoeken of de 
instrumenten landinrichting, verplichtende ruilverkaveling en 
vrijwillige kavelruil (waarbij ook rijksgronden betrokken 
kunnen worden),verplaatsingsregelingen, fiscale 
ondersteuning, afwaardering van gronden met financiële 
compensatie en eventueel nog andere instrumenten kunnen 
bijdragen aan optimale inzetbaarheid van het grondbeleid; - 
het resultaat van dit onderzoek aan PS voor te leggen voor 1 
januari 2021.

27-11-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân

2.278 08 Actualisering 
Grondbeleid

PS 27-5-2020 D. Hoogland CDA; FNP;
PvdA; VVD Provinsjale Steaten fersykje it kolleezje fan Deputearre 

Steaten om

yn in notysje foar PS út te wurkjen op hokker wize en yn 
hokker gefallen, mooglik gebrûk makke wurde sil fan 
ûnteigening. En dêryn oan te jaan: - hoe’t it kolleezje hannen 
en fuotten jaan sil oan it prinsipe dat yn takomstige 
gebietsprosessen ûnteigening in allerlêste rêdmiddel wêze kin 
as de gebietskommisje oanjûn hat dat it, nei in soarchfâldich 
proses, net mooglik blykt te wêzen om op minlike wize mei de 
grûneigner ta in oerienkomst te kommen; - in yndikaasje fan 
de omfang fan “de allerlêste hektares yn in grut oanienslutend 
gebiet”; - hokker wurkwize en ôfwagings it kolleezje hantearje 
wol as in trajekt fan ûnteigening nedich achte wurdt; - op 
hokker wize it kolleezje yn syn algemienheid de noadige 
soarchfâldichheid yn it each hâldt by it ferkrijen fan grûn foar 
natuerûntwikkeling.

27-11-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân
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2.337 03 Bestjoersoerienkomst 
slûs Koarnwertersân 

Steate
kommi
sje

3-6-2020 A. Fokkens
- Het college gaat kijken wat zij maximaal kan doen om de
overlast m.b.t. de afsluiting van het sluizencomplex te
beperken.

3-12-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân

2.336 03 Bestjoersoerienkomst 
slûs Koarnwertersân 

PS 3-6-2020 A. Fokkens
- Het college houdt PS op de hoogte van de ontwikkelingen
van de voorfinanciering door de marktpartijen. Wanneer het
college het nodig acht, zullen zij daarover informatie delen
met Provinciale Staten.

3-12-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân

2.335 03 Bestjoersoerienkomst 
slûs Koarnwertersân 

Steate
kommi
sje

3-6-2020 A. Fokkens
- Het college stuurt het spoorboekje “Inning marktbijdrage
sluis Kornwerderzand” toe aan Provinciale Staten.

3-12-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân

2.350 03 Konsept RES Fryslân Steate
kommi
sje

10-6-2020 S.A.E.
Poepjes De deputearre komt skriftlik werom op (technyske) fragen fan 

D66 oer wynenerzjy.

10-12-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

2.348 03 Ramtnota 2021 Steate
kommi
sje

10-6-2020 S. de Rouwe
Gedeputeerde De Rouwe zegt toe dat er bij de regeling 
facilitering initiatieven arbeidsmarkt het accent zal leggen op 
o.a. 50+ doelgroep.

10-12-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

2.347  03 Ramtnota 2021 Steate
kommi
sje

10-6-2020 S. de Rouwe
- Gedeputeerde De Rouwe zegt toe dat (in het kader van
anticyclisch investeren) tijdens de coronacrisis, het college
daar waar het mogelijk is opdrachten en investeringen te
zullen versnellen of op peil te zullen houden.

10-12-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

2.346 03 Earste 
Bestjoersrapportaazje 2020

Steate
kommi
sje

10-6-2020 S. de Rouwe
- Tevens zegt de gedeputeerde toe dat eventuele financiële
tekorten, die zouden kunnen ontstaan door de verschuiving
van 1 miljoen euro uit de begroting voor “deltaplan Frysk en
implementatie taalwet” naar budget voor de city of literature,
door het college zullen worden opgelost.

10-12-2020 In
behandeling

Leefbaar Fryslân  Op 2 juli 2020 uitgezet in de dienst.

2.342 03 Earste 
Bestjoersrapportaazje 2020

Steate
kommi
sje

10-6-2020 S. de Rouwe
- Gedeputeerde De Rouwe zegt toe om in de maanden tot
aan de stresstest, PS in een zeer vroeg stadium (zelfs eerder
dan op basis van de actieve informatie plicht zou moeten), zal
informeren over signalen die kunnen duiden op negatieve
ontwikkelingen in de financiële positie van provincie Fryslân.

10-12-2020 In
behandeling

Financiën en 
Subsidies

2.318 16 Moasje frjemd Wolf niet 
welkom in Fryslân

PS 17-6-2020 K. Fokkinga
It Kolleezje sil kontakt hâlde mei de gebietskommisjes yn 
Drinte om op de hichte te bliuwen fan de ûntwikkelings.

17-12-2020 In
behandeling

Groen Fryslân

2.317 16 Moasje frjemd Wolf niet 
welkom in Fryslân

PS 17-6-2020 K. Fokkinga VVD; CDA;
FvD; PVV PS verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

● Actief met alle belanghebbenden met behulp van een
(binnenkort op te richten) gebiedscommissie aan de slag te
gaan met een plan van aanpak om de wolf uit Fryslân te
weren cq de wolf te beheren.

17-12-2020 In
behandeling

Groen Fryslân
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Id Titel Ver-ga-
der-
ing/ 
Brief

Datum Porte-feuille-
houder
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Afdeling

Afhandeling

2.316 10 Sjenswize 
ûntwerpbegrutting 2021 
Mobiliteitsburo NO Fryslan

PS 17-6-2020 A. Fokkens
Het College zal na afloop van de Statenvergadering contact te 
zoeken met de heer Wiersma omtrent vragen van 50PLUS, 
en zal hierop schriftelijk richting de Staten antwoorden.

17-12-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân

2.314 08 Concept Regionale 
Energie Strategie (RES)

PS 17-6-2020 S.A.E.
Poepjes It kolleezje sil PS skriftlik antwurd jaan op de fraach fan Partij 

voor de Dieren oer de ynset fan biomassa, dy’t net oan 
duorsume kritearia foldocht.

17-12-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

2.312 08 Concept Regionale 
Energie Strategie (RES)

PS 17-6-2020 S.A.E.
Poepjes

GrienLinks
; PvdA PS verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:  Het 

opleiden en tewerkstellen van voldoende technici in Fryslân 
als aandachtspunt mee te nemen in de uitvoeringsstrategie 
van de RES Fryslân en in de uitwerking van de startnotitie 
Economie;  Daarin samenwerking te zoeken met 
deskundigen en betrokkenen zoals Innovatiepact Fryslân, 
technische opleidingen en gemeenten in Fryslân.

17-12-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân 2020-06-29: Deze motie zal worden ingebracht als onderdeel van de 

uitvoeringsstrategie

2.311 08 Concept Regionale 
Energie Strategie (RES)

PS 17-6-2020 S.A.E.
Poepjes

PvdA; 
CDA PS verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

- onderzoek te doen naar de bijdrage die groen gas uit
monovergisters met een lokale of regionale functie, niet zijnde
industriële vergisters, kan hebben aan de RES van de
provincie Fryslân;
- hierbij de voor- en nadelen te expliciteren;
- hierbij initiatieven van onderop op dit vlak te betrekken;

- deze studie gereed te hebben voor 1 april 2021 zodat de
uitkomsten kunnen worden meegenomen in de RES 1.0.

17-12-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân 2020-06-09: uitgezet binnen de dienst. 

2.310 08 Concept Regionale 
Energie Strategie (RES)

PS 17-6-2020 S.A.E.
Poepjes

CDA; 
PvdA; 
GrienLinks
; FNP; 
PvdD; 
VVD; 
ChristenUn
ie

PS verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken 
haar mening uit - In het kader van de RES 1.0 een visie te 
ontwikkelen op de inzet van waterstof als buffer. - Deze visie 
voor het einde van 2020 aan PS te sturen, zodat er deze 
collegeperiode nog gestart kan worden met een pilot 
Systeemintegratie: “waterstof als buffer

17-12-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

2.309 08 Concept Regionale 
Energie Strategie (RES)

PS 17-6-2020 S.A.E.
Poepjes

D66
PS verzoeken het college van Gedeputeerde Staten er bij de 
Rijksoverheid, desnoods in IPOverband, op aan te dringen 
een draagvlakcomponent op te nemen in de SDE++-subsidie 
MOTIE MOTIE zodat kleinschalige duurzame technieken, 
welke minder kosteneffectief zijn maar doorgaans wel meer 
draagvlak hebben, gebruik kunnen maken van de SDE++-
subsidie.

17-12-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân 2020-06-29: In SNN verband is deze lobby al gestart

2.308 08 Concept Regionale 
Energie Strategie (RES)

PS 17-6-2020 S.A.E.
Poepjes

D66; SP
PS verzoeken het college van Gedeputeerde Staten er bij de 
Rijksoverheid op aan te dringen om de nieuwe 
subsidieregeling voor energiecoöperaties en VVE’s ook voor 
stichtingen en verenigingen beschikbaar te maken.

17-12-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân 2020-06-29: uitgezet binnen de dienst
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2.307 07 Bestjoersoerienkomst 
slûs Kornwertersân

PS 17-6-2020 A. Fokkens Het college beantwoord de volgende vragen van PS voordat 
de 2e fase van start gaat:Voor hoeveel schepen is de 
verbreding beslist noodzakelijk?Hoe het zit het met de 
financiën van de betrokken bedrijven?Hoe komt het met de 
vaargeul aan de Waddenzee?

17-12-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân

2.306 07 Bestjoersoerienkomst 
slûs Kornwertersân

PS 17-6-2020 A. Fokkens
Het college gaat in het kader van de 2e fase het project extra 
monitoren en PS extra informeren met twee keer vier Beraps.

17-12-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân

2.305 07 Bestjoersoerienkomst 
slûs Kornwertersân

PS 17-6-2020 A. Fokkens
Het college zal er op toezien dat de CAO afspraken worden 
nageleefd, zowel op papier als in de praktijk.

17-12-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân

2.304 07 Bestjoersoerienkomst 
slûs Kornwertersân

PS 17-6-2020 A. Fokkens
Het college zal zich er hard voor maken dat deze vaarroute 
op diepte blijft en een gelijkwaardige status krijgt als die van 
de route naar Den Helder.

17-12-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân

2.303 07 Bestjoersoerienkomst 
slûs Kornwertersân

PS 17-6-2020 A. Fokkens ChristenUn
ie PS verzoeken het college van Gedeputeerde Staten - Te 

onderzoeken of de bruggen en sluis bij Kornwerderzand 
uiterlijk in 2025, of zoveel eerder, opgeleverd kan worden. - 
PS vóór het einde van het jaar 2020 daarover te informeren.

17-12-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân

2.302  07.Bestjoersoerienkomst 
slûs Kornwertersân

PS 17-6-2020 A. Fokkens FNP
PS fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten  der by it 
Ryk/RWS op oan te stean om by it foltôgjen fan de nije sluzen 
by Koarnwertersân rjochting Noardsee in rûte oer ‘De 
Boontjes’ te hawwen dy’t minimaal deselde status hat as de 
‘westlike’ rûte fia De Helder

17-12-2020 In
behandeling

Bestemming Fryslân

2.301 06 Reddings- en 
werstrukturearringsplan 
Thialf

PS 17-6-2020 S. de Rouwe
Het College zal na de zomer 2020 een rapport voor wat 
betreft de situatie omtrent zonnepanelen op het dak van Thialf 
aan Provinciale Staten sturen. 

17-12-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

2.300 06 Reddings- en 
werstrukturearringsplan 
Thialf

PS 17-6-2020 S. de Rouwe
Het College zal dit najaar een schriftelijke update rondom de 
situatie van Thialf aan Provinciale Staten doen toekomen.

17-12-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

2.299 06 Reddings- en 
werstrukturearringsplan 
Thialf

PS 17-6-2020 S. de Rouwe PvdA; VVD
PS verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:
- een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om in Thialf

een nationaal (topsport)centrum wintersport te realiseren bij
het uitvoeren van het onderzoek te denken aan de volgende
aspecten:
- het in kaart brengen van de koppelkansen;
- de mogelijkheid om in Thialf het nationaal schaatscentrum
te vestigen;
- behoud van een goede balans tussen top- en breedtesport
in Thialf; tevens te verzoeken de uitkomsten van het
onderzoek in het eerste kwartaal van 2021 aan Provinciale
Staten terug te koppelen.

17-12-2020 In
behandeling

Leefbaar Fryslân  Op 2 juli 2020 in de dienst uitgezet.
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2.298 06 Reddings- en 
werstrukturearringsplan 
Thialf

PS 17-6-2020 S. de Rouwe ChristenUn
ie; D66; 
FvD; 
GrienLinks
; PVV; SP; 
50PLUS; 
PvdD

sprekke har út:

 De Fryske leden fan de advysrie van de NRK te freegjen
ûndersyksfragen op te stellen foar in ûndersyk nei de gong
fan saken yn it proces dat laat hat ta it Nije Thialf, werbij
oanslúten wurdt bij de yn dizze moasje opnommen
konstatearrings en oerwagings;
 Nammens de Steaten bij de NRK it fersyk del te lizzen of
hja ree binne der ûndersyk nei te dwaan

17-12-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

2.297 06 Reddings- en 
werstrukturearringsplan 
Thialf

PS 17-6-2020 S. de Rouwe ChristenUn
ie; SP Sprekke sich út:

 Foar in bliuwend en prominent plak foar de breedtesport yn 
de programmearing fan Thialf;

17-12-2020 In
behandeling

Leefbaar Fryslân  Op 2 juli 2020 uitgezet in de dienst.

2.296 06 Reddings- en 
werstrukturearringsplan 
Thialf 

PS 17-6-2020 S. de Rouwe CDA; D66;
PvdA; VVD verzoeken het college van Gedeputeerde Staten 

 Er bij de professionele gebruikers van Thialf maximaal op
aan te dringen hun verantwoordelijkheid te nemen door
financieel bij te dragen aan een gezonde exploitatie van
Thialf;
 Het nationaal belang van Thialf onder de aandacht te
brengen bij de minister van sportzaken en vragen om een
structurele bijdrage in de exploitatiekosten;
 Samen met de directie van Thialf de mogelijkheden te
onderzoeken voor toetreding van meerdere aandeelhouders
of sponsors die bereid zijn om een maatschappelijk aandeel
te nemen wat passend is bij de positie, het imago en de
doelstellingen van Thialf;
 PS in ieder geval per kwartaal te informeren en indien
nodig eerder of vaker;

17-12-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

2.360 06 Earste 
Bestjoersrapportaazje 2020

PS 24-6-2020
Inzet om de doelstelling voor participatiebanen te behalen

24-12-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

2.359 07 Ramtnota 2021 PS 24-6-2020 Geef een
keuze op

CDA; 
ChristenUn
ie; D66; 
GrienLinks
; PvdA

Jongereninspraak in coronatijd
24-12-2020 In

behandeling
Steategriffy

2.358 07 Ramtnota 2021 PS 24-6-2020 D. Hoogland FNP;
PvdA; 
PvdD

Bettere greidefûgelbeskerming mei help drones
24-12-2020 In

behandeling
Groen Fryslân

2.357 07 Ramtnota 2021 PS 24-6-2020 S.A.E.
Poepjes

CDA; 
ChristenUn
ie; D66; 
FNP; 
PvdA; VVD

 Vangnet Corona cultuursector
24-12-2020 In

behandeling
Leefbaar Fryslân  Op 6 augustus 2020 uitgezet in de dienst.

2.356 07 Ramtnota 2021 PS 24-6-2020 S.A.E.
Poepjes

CDA; 
PvdA; 
50PLUS

Cultuur en Corona
24-12-2020 In

behandeling
Leefbaar Fryslân  Op 6 augustus 2020 uitgezet in de dienst.

2.134 Begrutting 2020 provinsje 
Fryslân en Fûns Neisoarch 
Stoartplakken 2020 en de 
Twadde Berap 2019

Steate
kommi
sje

6-11-2019 S. de Rouwe Gedeputeerde De Rouwe zegt toe dat er in 2020 een 
startnotitie Landbouwvisie aan PS zal worden voorgelegd

31-12-2020 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân Yn de Startnotysje Lanbou-aginda geane wy yn op fragen oangeande 

SDG’s en de mooglikheden foar it oprjochtsjen fan in Kennissintrum. Dat 
jildt ek foar fiedseltransysje yn relaasje mei de lânbou. Neffens de plenning 
wurdt neamde Startnotysje troch PS yn behanneling nommen yn oktober 
2020.
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1.975 Begrutting 2019 provinsje 
Fryslân en Fûns neisoarch

PS 14-11-2018 A. Fokkens It kolleezje besjocht de mooglikheden om oare organisaasjes 
yn te passen yn it gebou.

31-12-2020 In
behandeling

Ynformaasje en 
Fasilitêre Saken 8/1/2019: per 1 februari gaat een afstudeerder een plan voor bereiden met 

als doel dit voor de zomer 2019 klaar te hebben.  

23-5-2019: Op dit moment wordt er door de afstudeerder gewerkt aan zijn
afstudeeropdracht. Dit onderzoek in combinatie met het
nieuwe coalitieakkoord geeft het beeld of er structurele ruimte in het
Provinciehuis is. Na de zomer (september/oktober) is de verwachting dat dit
afgerond kan zijn.

8-mei-2020: zat met de portefeuillehouder worden besproken. Gezien de
coronacrisis en de onzekerheid is er geen mogelijkheid om verdere stappen
te ondernemen. Gezien het huidige aantal werknemers is er op dit moment
ook geen mogelijheid tot het inpassen van andere organisaties in het
Provinciehuis.

2.367 Beantwoording schriftelijke 
vragen over Kabelnoord

Brief 1-7-2020
GS zullen PS na de zomer uitgebreider per brief informeren 
over de stand van zaken m.b.t het op glasvezel aansluiten 
van adressen in het buitengebied die vallen in de onrendabele 
top (oftewel, de dure adressen in het buitengebied).

1-1-2021 In
behandeling

Bestemming Fryslân

2.366  09 Startnotysje ekonomy PS 1-7-2020 S. de Rouwe FNP; VVD;
GrienLinks
; CDA

Goed plak foar ambacht en fakmanskip
1-1-2021 In

behandeling
Ondernemend en 
energiek Fryslân

2.365  09 Startnotysje ekonomy PS 1-7-2020 S. de Rouwe PvdA;
GrienLinks
; 
ChristenUn

Concrete resultaten circulaire economie in beleidsbrief
1-1-2021 In

behandeling
Ondernemend en 
energiek Fryslân

2.364  09 Startnotysje ekonomy PS 1-7-2020 S. de Rouwe CDA;
GrienLinks
; VVD; 

Fryslân digitaal
1-1-2021 In

behandeling
Ondernemend en 
energiek Fryslân

2.363  09 Startnotysje ekonomy PS 1-7-2020 S. de Rouwe CDA;
PvdA; 
GrienLinks
; VVD; 
FNP; 

Next level circulaire economie
1-1-2021 In

behandeling
Ondernemend en 
energiek Fryslân

2.362 08 Fêststellen Oanpassing 
Feroardening Romte 2014 
(wind)

PS 1-7-2020 S.A.E.
Poepjes

GrienLinks
; D66; 
ChristenUn
ie; SP; 
PvdD

Evaluatie/paragraaf wijziging Verordening Romte wind 
(aangepast)

1-1-2021 In
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân 2020-07-30 Uitgezet binnen de afdeling

2.361  07 Evaluaasjekritearia 
pilots Natuer mei de 
Mienskip

PS 1-7-2020 D. Hoogland 50PLUS
Werkgelegenheid en (om-)scholing 50-plussers

1-1-2021 In
behandeling

Groen Fryslân

2.217 Beslútfoarming 
liearringsoerienkomst en 
finansjele posysje Fryske 
Akademy

PS 18-12-2019 S. de Rouwe
In 2020 volgt een PS-voorstel over de visie inzake 
aanbeveling 1 t/m 5.

1-1-2021 In
behandeling

Leefbaar Fryslân
Het PS-voorstel volgt in de loop van 2020.

2.212 Beslútfoarming 
liearringsoerienkomst en 
finansjele posysje Fryske 
Akademy

PS 18-12-2019 S. de Rouwe Alle partijen worden jaarlijks geïnformeerd over de stand van 
zaken van de Fryske Akademy, betreffende jaarverslagen, 
wetenschappelijke rapportages en financiële evaluaties 
conform bijgaand het behandelvoorstel.

7-1-2021 In
behandeling

Leefbaar Fryslân
Het informeren van de partijen over de stand van zaken van de Fryske 
Akademy zal in de loop van 2020 plaatsvinden.
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2.000 Hurdfarren Burgumer Mar PS 19-12-2018 A. Fokkens Gedurende de pilot zal geregistreerd worden hoeveel gebruik 
er van de mogelijkheid tot snelvaren gemaakt wordt.

9-1-2021 In
behandeling

Bestemming Fryslân In onze brief van 19 maart 2019, kenmerk 01647111, hebben wij 
aangegeven dat dit wordt meegenomen in de monitoring en evaluatie. Het 
definitieve monitoringsplan is op 4 juni 2019, kenmerk 01673173, aan u 
toegestuurd. De uitspraak van de rechter van 2 augustus 2019 inzake de 
voorlopige voorziening, maakt dat de invulling van deze toezegging nog 
ongewis is. Op 25 oktober hebben wij het standpunt ingenomen om de pilot 
in 2020 een vervolg te willen geven, zij het iets aangepast (zie ook brief aan 
PS met het nummer 01707020). Een en ander is nog onder voorbehoud 
van de uitspraak van de rechter v.w.b. de bodemprocedure in de 
beroepszaak. De zitting was gepland voor 19 maart 2020, echter is deze tot 
nader bericht uitgesteld in verband met de maatregelen rondom het Corona-
virus. Op 2 juni 2020 hebben wij besloten om eerst de juridische 
afhandeling af te wachten, voordat een (eventueel) vervolg wordt gegeven 
aan de proef. Dit betekent dat de proef niet in 2020 zal plaatsvinden. Dit is u 
ook per brief (01766607) medegedeeld. Naar verwachting zal in de tweede 
helft van 2020 meer duidelijkheid komen over de uitkomst van de juridische 
afhandeling.

1.996 Hurdfarren Burgumer Mar PS 19-12-2018 A. Fokkens PvdA;
PvdD; 
Schukking

Fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten de lûdsmjittingen 
tidens de pilot sadanich stâl te jaan dat de feitlike bleatstelling 
mjitten wurdt en dat dizze risseltaten yn'e einôfwaging brûkt 
wurde. 

9-1-2021 In
behandeling

Bestemming Fryslân In onze brief van 19 maart 2019, kenmerk 01647111, hebben wij 
aangegeven dat dit wordt meegenomen in de monitoring en evaluatie. Het 
definitieve monitoringsplan is op 4 juni 2019, kenmerk 01673173, aan u 
toegestuurd. De uitspraak van de rechter van 2 augustus 2019 inzake de 
voorlopige voorziening, maakt dat de invulling van deze toezegging nog 
ongewis is. Op 25 oktober hebben wij het standpunt ingenomen om de pilot 
in 2020 een vervolg te willen geven, zij het iets aangepast (zie ook brief aan 
PS met het nummer 01707020). Een en ander is nog onder voorbehoud 
van de uitspraak van de rechter v.w.b. de bodemprocedure in de 
beroepszaak. De zitting was gepland voor 19 maart 2020, echter is deze tot 
nader bericht uitgesteld in verband met de maatregelen rondom het Corona-
virus.  Op 2 juni 2020 hebben wij besloten om eerst de juridische 
afhandeling af te wachten, voordat een (eventueel) vervolg wordt gegeven 
aan de proef. Dit betekent dat de proef niet in 2020 zal plaatsvinden. Dit is u 
ook per brief (01766607) medegedeeld. Naar verwachting zal in de tweede 
helft van 2020 meer duidelijkheid komen over de uitkomst van de juridische 
afhandeling.

2.368 Schriftelijke vragen mobiele 
toiletunits

Brief 10-7-2020 A. Fokkens VVD
Ja, wij zullen de uitkomst van de gesprekken met de 
gemeenten en Recreatieschap Marrekrite
over dit onderwerp aan u terugkoppelen. Dit zal na het 
zomerreces zijn.

10-1-2021 In
behandeling

Leefbaar Fryslân  Op 6 augustus 2020 uitgezet in de dienst.
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2.235 Beleidsbrief Keunst, Taal, 
Underwiis en Erfgoed 2021-
2024

PS 22-1-2020 S.A.E.
Poepjes

CDA; 
PvdA Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten in de 

opdracht aan Merk Fryslân op te nemen dat Merk Fryslân 
stevig inzet op de marketing van LF2028 en men nauw 
samenwerkt met de stichting van LF2028 en de daar 
aanwezige expertise;

Tevens te verzoeken de effecten van de 
marketingcampagnes te meten en Provinciale Staten hierover 
jaarlijks te informeren. 

30-1-2021 In
behandeling

Leefbaar Fryslân   In de subsidieverlening aan Merk Fryslân voor 2020, welke eind 2019 is 
uitgegaan, is voor het vermarkten van cultuur een bedrag van €200.000,- 
opgenomen. Het vermarkten van LF2028 maakt hier als vanzelfsprekend 
een belangrijk onderdeel van uit. In die zin is deze motie al uitgevoerd. We 
zullen er op toezien dat zowel bij de rapportage van Merk Fryslân over 2020 
en de nog te verlenen subsidie aan Merk Fryslân voor 2021 en verder, deze 
inspanningen worden meegenomen. Hierover zullen we rapporteren via de 
reguliere cyclus van de jaarstukken.  

2.088 Utstel ta fêststelling fan it 
koalysjeakkoart 2019-2023

PS 26-6-2019 S.A.E.
Poepjes

FvD
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten 
- zich hard te maken voor de Friese taal en cultuur door
onderwijsinstellingen te ondersteunen met Skoalskippers en
hiervoor een geschikte organisatie te vinden.
- de mogelijkheden te onderzoeken om een bedrag (binnen
het budget voor Fries onderwijs) per jaar te reserveren voor
het inzetten van Skoalskippers om het Friese taalniveau op
alle scholen omhoog te krijgen en om van het Taalplan Frysk
een succes te maken.
- na een periode van vier jaar het project te evalueren.

2-7-2023 In
behandeling

Leefbaar Fryslân
Dizze moasje is ferwurke yn de Nota Nij Poadium. Dizze nota is op 22 
jannewaris 2020 troch PS fêststeld. Wij hebben u deze motie ter afvoering 
van de lijst aangeboden voor uw vergadering van 23 maart 2020. In 
verband met de coronacrisis heeft u de af te voeren moties en 
toezeggingen behandeld in uw vergadering op 22 april 2020. Via 
amendement nr. 4 heeft u aangegeven deze motie niet van de lijst te willen 
afvoeren. Wij nemen de motie opnieuw in behandeling.  

2.252 Beantwoording schriftelijke 
vragen over containers 
000L (Brief DS nr. 
01752274)

Brief 31-3-2020 De Minister van l&W laat in aanvulling hierop 
onderzoeksinstituut MARIN verschillende onderzoeken 
uitvoeren om meer inzicht te krijgen in de risico's van grote 
containerschepen onder verschillende weersomstandigheden 
boven de Waddeneilanden. Deze onderzoeken
richten zich ook op schepen van het formaat van de 000L 
Rauma. De minister verwacht de uitkomsten van deze 
onderzoeken voor de zomer. Zodra de uitkomsten van de 
onderzoekenbekend zijn, zullen we de Staten daarvan op de 
hoogte stellen. 

In 
behandeling

Ondernemend en 
energiek Fryslân

15-4-20: uitgezet binnen de dienst

2.245 Utstel besteging 
opbringsten dielname yn 
Wynpark Fryslân Holding 
BV fia Fryslân Hurde Wyn 
BV

PS 26-2-2020 S. de Rouwe CDA;
PvdA; 
FNP; VVD

Bij de verdeling van opbrengsten te zoeken naar een goed 
evenwichttussendirect omwonenden van het windpark en 
overige inwoners van de
provincie;projecten gericht op de energietransitie, verbeteren 
van de leefbaarheid, het stimuleren van innovatie en de al 
lopende projecten voor het versterken van de Friese 
IJsselmeerkust.In het voorstel als uitgangspunt hanteren dat 
de lokale bevolking en
ondernemers zelf een belangrijke invloed moeten hebben, 
door initiatieven
van onder op te stimuleren waarbij de overheid een 
faciliterende rol heeft;
Provinciale Staten periodiek te informeren over de voortgang

In 
behandeling

Bestemming Fryslân
Op dit moment wordt het ambitiedocument Friese IJsselmeerkustgebied 
verder uitgewerkt naar een uitvoeringsprogramma en een daarbij 
behorende bestuursovereenkomst met betrokken gemeenten DFM en SWF 
en het Wetterskip. Het is de bedoeling dat deze documenten tweede helft 
2021 zijn vastgesteld en ondertekend en dat uw Staten dan een besluit 
nemen over de besteding van de opbrengsten van Windpark Friesland. 
Voor de gemeentelijke partners geldt dat het uitvoeringsprogramma  wordt 
opgenomen en er ook co-financieringsmogelijkheden komen in de nieuwe 
coalitieakkoorden (2022-2026). 

62


	001 Voorblad overzicht openstaande moties en toezeggingen t.b.v. tweede berap 2020
	001 Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen tbv 2e Berap 2020 peildatum 13 augustus 2020



