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Overzicht moties en toezeggingen bij 2de berap 2022 
 

 
 

Portfolio/Afdeling 
 

totaal 
 

Openstaand 11 augustus 2022 
 

Voorstel afgehandeld GS  
  Waarvan over de einddatum  

Bestuur en directie 9 8 3 1 

Subsidies 0 0 0 0 

Leefbaar Fryslân 73 58 23 15 

Bestemming Fryslân 112 101 13 11 

Interbestuurlijk toezicht 1 1 1 0 

Groen Fryslân 117 104 12 13 

Ondernemend en energiek Fryslân 182 178 102 4 

Informatie en Facilitaire Zaken 8 8 2 0 

Statengriffie 8 8 7 0 

Facilitaire zaken & Inkoop 0 0 0 0 

Financiën en Middelen 13 12 0 1 

Personeel en Organisatie 6 6 2 0 

Totalen 529 484 165 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laura Feijen, 11 augustus 2022 
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Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen als bijlage bij de 2de Berap 2022 (pijldatum 11 augustus 2022)

Id Titel Datum Portefeuillehou

der

Motie ingediend 

door

Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Behandelend 

Afdeling

Afhandeling

385 Begrutting 2013 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 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 uw vergadering 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 januari 2021 

gepland staat, waarbij wij deze meenemen in de behandeling van dit dossier bij definitieve 

besluitvorming, naar verwachting eind 2022.

240 Nota Natuur en 

Landelijk Gebied

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 Groen Fryslân

Sinds de motie zijn er tal van ontwikkelingen in gang gezet. In de eerste plaats hebben de 

parken enige jaren terug met steun van transitiemiddelen het proces in gang gezet naar 

meer zelfstandigheid. Hieruit is bij de parken een ontwikkelagenda tot stand gekomen, is de 

governance aangepast, hebben de parken Schiermonnikoog en de Âlde Feanen 

zelfstandige stichtingen opgericht en zijn er private middelen geworven. Daarna kwam de 

2e kamer motie, het Nationale Parken Bureau, de realisatie van de bidbooken voor de 

verkiezing van het mooiste natuurgebied van Nederland, de landelijke campagnes en de 

start van de landelijke  ontwikkeling ‘oriëntatie kwaliteitsimpuls Nationale Parken Nieuwe 

Stijl’ Deze oriëntatie heeft als doel de rol en positie van Nationale Parken te versterken.

 

Alle vier deels of geheel in Fryslân liggende parken zijn, met financiële steun van LNV, eind 

2020 gestart met een dergelijke oriëntatie. In die oriëntatie, begeleid door de stakeholders in 

de regio, wordt meer dan voorheen ook integraal aandacht besteed aan de positie van NP’s 

met betrekking tot cultuurhistorie, recreatie en toerisme, landschap, de stikstofproblematiek 

en de veenweide problematiek. Gedurende die drie jaar durende oriëntatie zal de nadruk 

ook liggen op de beschrijving van de kernwaarden van de NP’s (landschapsbiografie) in 

relatie tot het recreatief medegebruik. Naast de subsidie van LNV en stakeholders, stelt ook 

de Provincie Fryslân geld beschikbaar voor die oriëntatie NP Nieuwe Stijl. Voor de parken 

Schiermonnikoog en de Âlde Feanen kan een bijdrage gehaald worden uit de structureel 

door de provincie beschikbaar gestelde middelen mogelijk ‘opgeplust’ met bijdragen uit 

flankerende beleidsterreinen. Voor de deels in Fryslân liggende parken Lauwersmeer en het 

Drents Friese wold is voorlopig gedurende het oriëntatie proces jaarlijks € 50.000,-- per park 

beschikbaar gesteld.   

863 Jierstikken 2013 14-5-2014 A. Fokkens

Deputearre Poepjes seit ta dat PS de beskikbere 

ynformaasje oer de baggerdepots krije.

16-10-2014 Bestemming 

Fryslân

In verband met de aanpak van de stortplaats Ald Dwinger in de Alde Feanen, is onderzoek 

uitgevoerd naar de overige Navos-stortplaatsen en baggerdepots, die in eigendom zijn van 

de provincie (17). Een en ander gecombineerd met alle andere voormalige stortplaatsen (in 

totaal 137). Mede in verband met het Bodemconvenant en de aankomende Omgevingswet, 

vooralsnog per 1 oktober 2022, zijn deze voormalige stortplaatsen gescreend. Dit gebeurt in 

samenwerking met de FUMO in het kader van de zogenaamde "warme" overdracht van 

provincie naar de gemeenten. Deze inventarisatie is gereed en wordt nu per locatie de 

vervolgacties voor de nazorg in beeld gebracht. Voor de 17 provinciale locaties, waaronder 

de Ald Dwinger, is een specifiek nazorgprogramma nodig.

968 N359 Lemmer 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 Bestemming 

Fryslân De gemeente hat petearen fierd mei ferskate partijen oer de ynhâld fan de fisy. It duorret 

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 oantrúne op it ree meitsjen fan dizze fisy. Lykwols binne wy 

fan de faasje fan de gemeente ôfhinklik.
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Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen als bijlage bij de 2de Berap 2022 (pijldatum 11 augustus 2022)

Id Titel Datum Portefeuillehou

der

Motie ingediend 

door

Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Behandelend 

Afdeling

Afhandeling

965 N359 Lemmer 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 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. Als gevolg van de maatregelen rondom het COVID-19 virus was er in 2020 

sprake van een a-typisch jaar qua verkeerbewegingen, zowel op de weg als op het water. 

Een en ander conform de verwachtingen in mei 2020; vandaar dat toen de keuze is 

gemaakt om de evaluatie op te schuiven naar de zomer van 2021. In 2021 zijn diverse 

metingen uitgevoerd; de resultaten van de evaluatie willen wij uiterlijk de eerste helft van 

2022 aan uw Staten voorleggen.

1.131 Ynfiering 

Breedbân 

(Frageoerke)

23-9-2015 K. Fokkinga

It stribjen is om de skoallen ek binnen it jier glêsfezel 

te jaan.

28-10-2016 Bestemming 

Fryslân 

Naar aanleiding van de moties 1131, 1424 en 1427 over de snel internet op scholen hebben 

we twee onderzoeken uit laten voeren. Uit deze twee onderzoeken blijkt dat de situatie van 

snel internet op scholen is verbeterd in de afgelopen 2 à 3 jaar. Dit komt doordat 

marktpartijen bij de aanleg van de kernen ook bij scholen een glasvezelaansluiting 

realiseren of dat daardoor een glasvezelaansluiting relatief goedkoop kan worden 

gerealiseerd. Van alle basisscholen in de provincie hebben 44% een glasvezelaansluiting 

en 53% van de basisscholen hebben een coax-aansluiting. Van de 12 scholen die 

overblijven (3%) kunnen 7 scholen op relatief goedkope manier aange-sloten worden op het 

glasvezelnetwerk van Kabelnoord of DeltaFiber. Daarnaast is de ver-wachting dat ook voor 

de resterende 5 scholen op termijn een glasvezel- of coax-aansluiting kan worden 

aangelegd. Wij gaan met deze 5 scholen in gesprek om te horen in hoeverre men hinder 

ondervindt van het ontbreken van een snelle internetverbinding. Een aparte aanpak voor 

scholen (motie 1427) om er voor te zorgen dat elke school glasvezel krijgt (motie 1131) is 

niet nodig. De reden hiervoor is dat vrijwel alle scholen snel internet tot hun beschikking 

hebben ter ondersteuning van het onderwijs (motie 1424). Wij hebben de moties 1427, 

1424 en 1131 aanuw Staten aangeboden ter afhandeling d.m.v. onze brief aan u verzonden 

op 12 juli 2022 (met kenmerk 02010530). Wij stellen voor deze motie hiermee als 

afgehandeld te beschouwen.

1.849 Fêststelling 

provinsjaal 

ynpassingsplan 

Wynpark Nij 

Hiddum-Houw

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 Ondernemend en 

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

Omgevingsvisie.

1.524 Beliedsbrief 

Duorsume 

Lânbou

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 Ondernemend en 

energiek Fryslân

Oer de útfiering fan dizze moasje, in finansjele bydrage fan de Provinsje, hawwe wy jo 

Steaten ynformearre yn ús brief mei kenmerk 01938368, dd 14/12/2021.Wij hebben u deze 

motie ter afvoering van de lijst aangeboden voor uw vergadering op 23 maart 2022. U heeft 

via amendement 2 besloten deze motie nog niet van de lijst te willen afvoeren. Wij nemen 

de motie opnieuw in behandeling.  
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Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen als bijlage bij de 2de Berap 2022 (pijldatum 11 augustus 2022)

Id Titel Datum Portefeuillehou

der

Motie ingediend 

door

Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Behandelend 

Afdeling

Afhandeling

1.823 Sjenswize 

konsept 

begrutting 2019 

Waadfûns

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 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. 

1.773 Rapport 

Noordelijke 

Rekenkamers en 

Randstedelijke 

Rekenkamers 

'Het 

Waddenfonds 

gemonitord'

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 Steategriffy

1.360 Ynvestearringsra

mt Waadgebiet 

2016-2026

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 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 onderbouwd 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.

25-06-2021: In de op 13 april 2021 verzonden brief door het College aan de informateur van 

het Kabinet wordt aandacht gevraagd voor het Waddengebied na 2026. Het College pleit 

ervoor om in de aanstaande kabinetsperiode als Rijk en regio het gesprek te voeren en 

afspraken te maken over de periode na afloop van het huidige Waddenfonds. Ook de 

'agenda voor het Waddengebied 2050' biedt kansen en ruimte om hier aandacht voor te 

vragen. Daarnaast zal het college dit via de lijn van het BO Waddengebied aankaarten. We 

houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en de uitkomsten hiervan.

1.358 Ynvestearringsra

mt Waadgebiet 

2016-2026

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 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. 2 heeft u aangegeven dat u de motie niet als afgehandeld 

beschouwd. Wij nemen de motie opnieuw in behandeling. 
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Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen als bijlage bij de 2de Berap 2022 (pijldatum 11 augustus 2022)

Id Titel Datum Portefeuillehou

der

Motie ingediend 

door

Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Behandelend 

Afdeling

Afhandeling

1.340 Ynvestearringsra

mt Waadgebiet 

2016-2026

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 Bestemming 

Fryslân

"A. 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. Ook Wetterskip Fryslân heeft zich aan 

Programma Harlingen verbonden. Vanuit Programma Harlingen worden 

financieringsmogelijkheden verkend waaronder de mogelijkheden van het 

Investeringskader Waddengebied (IKW). Voor Programma Harlingen wordt m.n. ingezet op 

de majeure IKW-opgave Vitale kust en Afsluitdijk.

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 de Majeure IKW-opgave 

Havenontwikkeling & Natuurverbetering.  

Bij de verkenning naar de mogelijkheden tot medefinanciering van (clusters van) projecten 

binnen Programma Harlingen en de Havenvisie van Port of Harlingen vanuit het 

Waddenfonds (al dan niet via het IKW) worden actuele inzichten meegenomen. Die actuele 

inzichten betreffen in elk geval de accenten die op grond van de evaluatie van het 

Waddenfonds en van de midterm review IKW voor de resterende planperiode tot en met 

2026 gelden.

B. 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 hebben geïnformeerd.

1.338 Ynvestearringsra

mt Waadgebiet 

2016-2026

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 Ondernemend en 

energiek 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 Ynvestearringsra

mt Waadgebiet 

2016-2026

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 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.

1.388 Begrutting 2017, 

ynklusyf notysje 

Wurdearje, 

aktivearje en 

ôfskriuwe

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 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 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 Leefbaar Fryslân

Stand van zaken 7 februari 2022: PS wordt hierover na de zomer per brief geïnformeerd.
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Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen als bijlage bij de 2de Berap 2022 (pijldatum 11 augustus 2022)

Id Titel Datum Portefeuillehou

der

Motie ingediend 

door

Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Behandelend 

Afdeling

Afhandeling

1.829 Stân fan saken 

moasjes en 

tasizzings

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 Steategriffy

1.826 Rapport NRK 

"Internet, en een 

beetje snel 

graag!"

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 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 hebben uw Staten 

aangegeven dat deze motie nog niet van de lijst verwijderd mag worden.

1.825 Rapport NRK 

"Internet, en een 

beetje snel 

graag!"

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 Bestemming 

Fryslân

De provincie heeft met het Ministerie gesproken 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. Eerder werkte het Ministerie 

daarom aan de zogenoemde koepelregeling die het geven van steun eenvoudiger moet 

maken voor overheden. Inmiddels ziet het Ministerie af van het ontwikkelen van een 

koepelregeling. De koepelregeling moest specifiek de situatie voor adressen in het 

buitengebied verbeteren. Het bleek echter dat deze ambitie door de realiteit werd ingehaald. 

De aanleg in de buitengebieden verliep dermate snel, zeker ook in de provincie Fryslân, dat 

de regeling overbodig of op zijn minst te laat zou zijn. Wij hebben uw Staten hierover 

geïnformeerd op 26 januari 2021 in een brief (met kenmerk 01839405). Wij beraden ons op 

dit moment op welke manier deze motie uitgevoerd/afgehandeld kan worden.

1.813 Jierstikken 2017 

provinsje Fryslân 

en Fûns 

neisoarch 

Stortplakken

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 Ondernemend en 

energiek Fryslân Zodra dit zich voordoet worden uw Staten op de hoogte gesteld.

1.848 Fêststelling 

provinsjaal 

ynpassingsplan 

Wynpark Nij 

Hiddum-Houw

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 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. 
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Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen als bijlage bij de 2de Berap 2022 (pijldatum 11 augustus 2022)

Id Titel Datum Portefeuillehou

der

Motie ingediend 

door

Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Behandelend 

Afdeling

Afhandeling

1.847 Fêststelling 

provinsjaal 

ynpassingsplan 

Wynpark Nij 

Hiddum-Houw

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 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

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 Bestemming 

Fryslân

Het draagvlak is onderzocht, de vragen zijn uitgewerkt. Een informerende brief m.b.t. de 

uitkomsten van dit onderzoek kunt u op korte termijn verwachten.

1.858 Ramtnota 2019 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 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). 

Op 24 mei 2022 zijn PS per brief (docbasenr. 01994822) geïnformeerd over de manier 

waarop deze moties is behandeld. Wij beschouwen deze motie hiermee als afgehandeld.

1.866 Fêststelling 

provinsjaal 

ynpassingsplan 

Wynpark Nij 

Hiddum-Houw

27-6-2018 S.A.E. Poepjes De útslaggen fan de monitoring wurde meinaam yn 

de evaluaasje fan de MER.

3-1-2019 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

27-6-2018 S.A.E. Poepjes It kolleezje sil de misfettings yn de kommunikaasje 

noch ris besjen.

3-1-2019 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

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 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.
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Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen als bijlage bij de 2de Berap 2022 (pijldatum 11 augustus 2022)

Id Titel Datum Portefeuillehou

der

Motie ingediend 

door

Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Behandelend 

Afdeling

Afhandeling

1.427 Ofsluten âld 

ynstrumentarium 

en nije oanpak 

Breedbân 

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 Bestemming 

Fryslân

Naar aanleiding van de moties 1131, 1424 en 1427 over de snel internet op scholen hebben 

we twee onderzoeken uit laten voeren. Uit deze twee onderzoeken blijkt dat de situatie van 

snel internet op scholen is verbeterd in de afgelopen 2 à 3 jaar. Dit komt doordat 

marktpartijen bij de aanleg van de kernen ook bij scholen een glasvezelaansluiting 

realiseren of dat daardoor een glasvezelaansluiting relatief goedkoop kan worden 

gerealiseerd. Van alle basisscholen in de provincie hebben 44% een glasvezelaansluiting 

en 53% van de basisscholen hebben een coax-aansluiting. Van de 12 scholen die 

overblijven (3%) kunnen 7 scholen op relatief goedkope manier aangesloten worden op het 

glasvezelnetwerk van Kabelnoord of DeltaFiber. Daarnaast is de verwachting dat ook voor 

de resterende 5 scholen op termijn een glasvezel- of coax-aansluiting kan worden 

aangelegd. Wij gaan met deze 5 scholen in gesprek om te horen in hoeverre men hinder 

ondervindt van het ontbreken van een snelle internetverbinding. Een aparte aanpak voor 

scholen (motie 1427) om er voor te zorgen dat elke school glasvezel krijgt (motie 1131) is 

niet nodig. De reden hiervoor is dat vrijwel alle scholen snel internet tot hun beschikking 

hebben ter ondersteuning van het onderwijs (motie 1424). Wij hebben de moties 1427, 

1424 en 1131 aan uw Staten aangeboden ter afhandeling d.m.v. onze brief aan u 

verzonden op 12 juli 2022 (met kenmerk 02010530). Wij stellen voor deze motie hiermee 

als afgehandeld te beschouwen.

1.424 Ofsluten âld 

ynstrumentarium 

en nije oanpak 

Breedbân 

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 Bestemming 

Fryslân

Naar aanleiding van de moties 1131, 1424 en 1427 over de snel internet op scholen hebben 

we twee onderzoeken uit laten voeren. Uit deze twee onderzoeken blijkt dat de situatie van 

snel internet op scholen is verbeterd in de afgelopen 2 à 3 jaar. Dit komt doordat 

marktpartijen bij de aanleg van de kernen ook bij scholen een glasvezelaansluiting 

realiseren of dat daardoor een glasvezelaansluiting relatief goedkoop kan worden 

gerealiseerd. Van alle basisscholen in de provincie hebben 44% een glasvezelaansluiting 

en 53% van de basisscholen hebben een coax-aansluiting. Van de 12 scholen die 

overblijven (3%) kunnen 7 scholen op relatief goedkope manier aangesloten worden op het 

glasvezelnetwerk van Kabelnoord of DeltaFiber. Daarnaast is de verwachting dat ook voor 

de resterende 5 scholen op termijn een glasvezel- of coax-aansluiting kan worden 

aangelegd. Wij gaan met deze 5 scholen in gesprek om te horen in hoeverre men hinder 

ondervindt van het ontbreken van een snelle internetverbinding. Een aparte aanpak voor 

scholen (motie 1427) om er voor te zorgen dat elke school glasvezel krijgt (motie 1131) is 

niet nodig. De reden hiervoor is dat vrijwel alle scholen snel internet tot hun beschikking 

hebben ter ondersteuning van het onderwijs (motie 1424). Wij hebben de moties 1427, 

1424 en 1131 aanuw Staten aangeboden ter afhandeling d.m.v. onze brief aan u verzonden 

op 12 juli 2022 (met kenmerk 02010530). Wij stellen voor deze motie hiermee als 

afgehandeld te beschouwen.

1.887 Fêststelling 

provinsjaal 

ynpassingsplan 

Wynpark Nij 

Hiddum-Houw

18-7-2018 S.A.E. Poepjes Soenen der wol sûnensrisiko’s konstatearre wurde, 

dan sil it kolleezje maatregels nimme.

5-3-2019 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

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 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 2022 (pijldatum 11 augustus 2022)

Id Titel Datum Portefeuillehou

der

Motie ingediend 

door

Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Behandelend 

Afdeling

Afhandeling

1.885 Fêststelling 

provinsjaal 

ynpassingsplan 

Wynpark Nij 

Hiddum-Houw

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 Ondernemend en 

energiek Fryslân Hierop zullen wij toezien. 

1.884 Fêststelling 

provinsjaal 

ynpassingsplan 

Wynpark Nij 

Hiddum-Houw

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 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.

1.914 Koersdokumint 

Omjouwingsfisy

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 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. Wij nemen de motie opnieuw in behandeling.

1.789 Rapport 

Noordelijke en 

Randstedelijke 

Rekenkamers 

‘Het 

Waddenfonds 

gemonitord’

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 Ondernemend en 

energiek Fryslân

1.795 Brief DS fan 19 

desimber 2017 

oer Lobby

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 Bestjoer en 

Direksje

1.459 Wynpark Fryslân 

(WPF), Duale 

voorhangproced

ure 

samenwerkingso

vereenkomst 

WPF

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 Ondernemend en 

energiek Fryslân

Een radarinstallatie is in Nederland nog niet toegestaan. het is onduidelijk of en zo ja, 

wanneer dit zal worden toegestaan.

1.976 Begrutting 2019 

provinsje Fryslân 

en Fûns 

neisoarch

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 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.

 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. 
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Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen als bijlage bij de 2de Berap 2022 (pijldatum 11 augustus 2022)

Id Titel Datum Portefeuillehou

der

Motie ingediend 

door

Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Behandelend 

Afdeling

Afhandeling

1.964 Begrutting 2019 

provinsje Fryslân 

en Fûns 

neisoarch

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 Bestemming 

Fryslân

Samen met de gemeente Harlingen en Wetterskip Fryslân werken wij aan het 

gebiedsontwikkelingsplan 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 in de vorm van een drijvende constructie in de 

Willemshaven icm het algenvrij houden van het strand. Q2 2021 zijn in een pilotfase 

algenschermen gerealiseerd om het strand algenvrij te houden. Zomer 2021 is gebleken dat 

de schermen niet afdoende werkten en zijn ze voor eerst verwijderd. De pilot krijgt een 

vervolg. De exacte opzet wordt momenteel uitgewerkt. Voor de algenschermen is door het 

Waddenfonds subsidie toegekend en deze is door provincie Fryslân gecofinancierd. Parallel 

loopt de ontwikkeling van het havenzwembad door. Hiervoor een exploitatieonderzoek 

gestart.

1.490 Definitive VVGB 

Ferdûbbeling 

N381

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 Ynformaasje en 

Fasilitêre Saken 12/7/21: De afhandeling is bij het team IM (afdeling IFZ) belegd.

9/8/21: De afdeling IFZ stelt als realistische einddatum voor afhandeling 1-7-2022 voor.

10/02/2022: Vanuit IM (IFZ) wordt aangegeven dat de afhandeling niet een punt van IFZ 

maar de organisatie hiervoor verantwoordelijk is. Vanuit de organisatie moet deze vraag bij 

IM komen.

Voorstel om deze motie om te zetten naar de betreffende afdeling.01/03/2022: Er is lang 

heen en weer gepraat over waar nou de uitvoering moet liggen van toezegging 1480 en de 

bijbehorende motie 1490. Op 1 april 2021 heeft het afdelingshoofd van I&FZ (D. Septer) in 

een mail aangegeven deze op te zullen laten pakken. Zonder hele goede argumentatie 

kunnen 1480 en 1490 niet weer verplaatst worden naar een andere afdeling.  07/04/2022: 

De afhandeling is inmiddels bij team IM (IFZ) belegd.

1.480 Definitive VVGB 

Ferdûbeling 

N381

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 Ynformaasje en 

Fasilitêre Saken 12/7/21: De afhandeling is bij het team IM (afdeling IFZ) belegd.

9/8/21: De afdeling IFZ stelt als realistische einddatum voor afhandeling 1-7-2022 voor.

10/02/2022: Vanuit IM (IFZ) wordt aangegeven dat de afhandeling niet een punt van IFZ 

maar de organisatie hiervoor verantwoordelijk is. Vanuit de organisatie moet deze vraag bij 

IM komen.

Voorstel om deze motie om te zetten naar de betreffende afdeling.

01/03/2022: Er is lang heen en weer gepraat over waar nou de uitvoering moet liggen van 

toezegging 1480 en de bijbehorende motie 1490. Op 1 april 2021 heeft het afdelingshoofd 

van I&FZ (D. Septer) in een mail aangegeven deze op te zullen laten pakken. Zonder hele 

goede argumentatie kunnen 1480 en 1490 niet weer verplaatst worden naar een andere 

afdeling.

07/04/2022: De afhandeling is inmiddels bij team IM (IFZ) belegd.

1.474 Jierstikken 2016 

provinsje Fryslân 

en Fonds Nazorg 

Stortplaatsen

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 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. 

1.978 Frageoerke: De 

Sintrale As

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 Bestemming 

Fryslân

De gemeente Tytsjerksteradiel en de provincie zijn vergevorderd met de afronding. Op dit 

moment is er nog één kwestie waar nog geen overeenstemming over is bereikt. De 

verwachting was dat dit in december zou worden afgerond, maar  door tussentijdse nieuwe 

vragen en de coronacrisis heeft dat vertraging opgelopen. Op dit moment zijn we nog in 

gesprek, en de verwachting is dat we medio dit jaar tot een definitieve afronding kunnen 

komen.

1.503 Beliedsbrief 

Duorsume 

Lânbou

21-6-2017 K. Fokkinga

It kolleezje sil de Steaten op de hichte hâlde fan de 

jonge bouboerenregeling. 

21-6-2019 Ondernemend en 

energiek Fryslân

De Jonge Boeren-regeling blijft bestaan, en zal vanaf 2022 uitgevoerd worden binnen de 

kaders van het nieuwe Groot Landbouw Beleid en het Nationaal Strategisch Plan. 

Wij hebben u hierover geïnformeerd in onze brief d.d. 19/4/2022, kenmerk 01982255.

Wij verzoeken u hiermee deze motie als afgehandeld te beschouwen.  
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Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen als bijlage bij de 2de Berap 2022 (pijldatum 11 augustus 2022)

Id Titel Datum Portefeuillehou

der

Motie ingediend 

door

Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Behandelend 

Afdeling

Afhandeling

1.536 Ramtnota 2018 28-6-2017 F. Douwstra

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 Leefbaar Fryslân

De conclusie is dat het aanbestedingsbeleid van de gemeente Smallingerland en de 

provincie Fryslân redelijk goed op elkaar aansluiten.  De subsidieaanvraag is inmiddels in 

behandeling genomen. De beschikking kan, na positieve besluitvorming, in het derde 

kwartaal van 2021 worden verstrekt. 

1.550 Ramtnota 2018 28-6-2017 F. Douwstra

Oer de útkomsten fan petearen oer 

sportakkomodaasjes De Welle en iishockeystadion 

Thialf wurde Provinsjale Steaten ynformearre.

28-6-2019 Leefbaar Fryslân

Op 7 septimber 2021 binnen PS mei in brief (docbasenr. 0190244) oer de útkomsten fan de 

petearen oer iishockeystadion Thialf. 

Op 14 septimber 2021 binne PS mei in brief (docbasenr. 01912062) ynformearre oer de 

útkomsten fan petearen oer sportakkomodaasje De Welle.

Wy beskôgje dizze tasizzing hjirmei as ôfhannele.

2.001 Wiziging 

Mienskiplike 

Regeling SNN

19-12-2018 S. de Rouwe De evaluatieopdracht van de actieve informatieplicht 

zal aan de voorkant aan Provinciale Staten worden 

voorgelegd.

9-7-2019 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

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 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 het toekennen van een voorlopige voorziening, maakt dat de invulling van deze 

toezegging nog ongewis is. Op 25 oktober 2019 hebben wij het standpunt ingenomen om 

de pilot in 2020 een vervolg te willen geven, zij het iets aangepast (zie ook brief aan uw 

Staten 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 toen 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. Op 30 september 2020 heeft de rechtbank uitspraak gedaan, 

met als gevolg dat het besluit tot het aanwijzen van een snelvaarzone op de Burgumer Mar 

is vernietigd. Wij zijn tegen dit besluit in hoger beroep gegaan zoals ook aan u is 

medegedeeld per brief (01809387).

De uitspraak is geweest op 14 december 2021, met als gevolg dat deze ontheffing is 

vernietigd. Wij beraden ons op het vervolg en zullen u hier in de loop van 2022 van op de 

hoogte brengen.

1.997 Hurdfarren 

Burgumer Mar

19-12-2018 A. Fokkens

Provinciale Staten worden schriftelijk geïnformeerd 

over de zeilschool en het eventueel verplaatsen 

daarvan.

9-7-2019 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 het toekennen van een voorlopige voorziening, maakt dat de invulling van deze 

toezegging nog ongewis is. Op 25 oktober 2019 hebben wij het standpunt ingenomen om 

de pilot in 2020 een vervolg te willen geven, zij het iets aangepast (zie ook brief aan uw 

Staten 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 toen 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. Op 30 september 2020 heeft de rechtbank uitspraak gedaan, 

met als gevolg dat het besluit tot het aanwijzen van een snelvaarzone op de Burgumer Mar 

is vernietigd. Wij zijn tegen dit besluit in hoger beroep gegaan zoals ook aan u is 

medegedeeld per brief (01809387).

De uitspraak is geweest op 14 december 2021, met als gevolg dat deze ontheffing is 

vernietigd. Wij beraden ons op het vervolg en zullen u hier in de loop van 2022 van op de 

hoogte brengen.
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Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen als bijlage bij de 2de Berap 2022 (pijldatum 11 augustus 2022)

Id Titel Datum Portefeuillehou

der

Motie ingediend 

door

Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Behandelend 

Afdeling

Afhandeling

2.018 Holwert oan See 23-1-2019 K. Fokkinga PvdA

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 Leefbaar Fryslân

Uit de verschillende uitgevoerde onderzoeken blijkt dat het plan technisch uitvoerbaar is, 

maar er zijn wel een aantal aandachtspunten en onzekerheden benoemd. De stuurgroep 

Holwerd aan Zee heeft gevraagd om naar alternatieven/ optimalisaties van het ontwerp te 

kijken en deze mee te nemen in de onderzoeken. Hiervoor is meer tijd nodig. Momenteel 

ronden de onderzoeksbureaus de onderzoeken af. De onderzoeksresultaten zijn input voor 

de besluitvorming en politieke afweging die we begin 2022 voorbereiden. In de 

voorbereiding op de samenwerkingsovereenkomst kijken de samenwerkende partijen hoe 

het project kan bijdragen aan de spin-off naar de hele regio. Op deze manier geven we 

invulling aan de motie om fase 3 mee te nemen in de uitwerking van het plan. Een verder 

uitgewerkt plan kan gebruikt worden om te lobbyen voor Europese middelen.

2.017 Stappeplan zero-

emisje treinferfier 

Fryslân 2025

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 Bestemming 

Fryslân Deze motie is vóór corona aangenomen. De situatie m.b.t. corona heeft ertoe geleid dat het 

aantal passagiers ongeveer 75% bedraagt t.o.v. 2019. Vanuit de landelijke overheid is de 

eis gesteld pas BVOV vergoeding te geven als ook gekeken wordt hoe het OV efficiënter te 

maken is (Transitieplan OV Fryslân). Voor de bussen is dat traject inmiddels opgestart 

waarover u reeds bent geïnformeerd. Voor de treinconcessie wordt samen met Groningen 

en Arriva bekeken welke mogelijkheden er zijn. De verwachting is dat dit in de loop van 

2022 gereed is.

Deze motie houdt ook verband met motie nummer 2607 waarin u middelen beschikbaar 

hebt gesteld om reizigers terug te krijgen in het OV na corona.

2.012 Stappeplan zero-

emisje treinferier 

Fryslân 2025

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 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.

We zijn samen met provincie Groningen en het Rijk in gesprek om te komen tot zero-

emissie treinvervoer in 2035. T.a.v. het gebruik van batterijen zullen wij rekening houden 

met deze motie.

Op korte termijn zal er geen nieuw materieel worden aangeschaft of wordt er geen materieel 

aangepast tot batterijtrein. Zodra daar nieuwe ontwikkelingen in zijn wordt u geïnformeerd 

en zal er ook worden aangegeven hoe er invulling aan deze motie wordt gegeven.
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Afdeling
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2.064 Moasje frjemd - 

Verzoek aan 

college om 

stappen te 

nemen tot de 

aanleg van de 

Lelylijn

27-2-2019 A. Fokkens CDA; ChristenUnie; 

GrienLinks; PvdA; 

SP; VVD; 50PLUS; 

PvdD; FFP

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 Bestemming 

Fryslân

In de eerste helft van 2020 is het potentieonderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat de Lelylijn 

leidt tot ca. 40 minuten reistijdwinst. In het BOMIRT november 2020 is met het Rijk 

afgesproken  in 2021 een verdiepend vervolgonderzoek te starten, waarin de ministeries 

l&W, BZK en Noord-Nederland vanuit de brede opgave deze potentie in samenhang met de 

haalbaarheid van een bijpassende ruimtelijke ontwikkeling ten aanzien van wonen, werken, 

recreëren en bereikbaarheid verder in kaart brengen. Ingevolge de motie Amhaouch 7-12-

2020, hebben we in 2021 samen met het Rijk en de overige SNN-partners en Flevoland 

Bouwstenen voor het Deltaplan Noord-Nederland (deel A) opgesteld. Als vervolg daarop is 

een validatieonderzoek uitgevoerd (deel B) waarover uw Staten op 8 maart 2022 zijn 

geïnformeerd. Op basis van deel A en deel B wordt nu gewerkt aan concrete 

vervolgafspraken (deel C). Verder is de Lelylijn opgenomen in de Ontwikkelagenda 

Toekomstbeeld OV 2040 van het ministerie van IenW. Daarnaast ondersteunen we 

verschillende lobbyactiviteiten omtrent de Lelylijn. De contacten met Hamburg samen met 

gemeente Groningen zijn gelegd. Op al deze sporen zijn wij vanuit de brede coalitie in 

Noord-Nederland in gesprek met het Rijk en andere partners. De Lelylijn is inmiddels ook 

genoemd in het Regeerakkoord. Samen met het Rijk lobbyt de Regio voor het opnemen van 

de Lelylijn in het TEN-T-network om op deze manier Europese cofinanciering te verkrijgen.

2.063 Rapport 

provinsjale 

rekkenkeamers 

‘Energie in 

transitie’

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 Ondernemend en 

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

weergeeft -.

2.061 Ramtstelling 

boargerpartisipa

asje yn Wynpark 

Fryslân

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 Ondernemend en 

energiek Fryslân

Dit heeft betrekking op de obligaties die zullen worden uitgegeven in opdracht van FHW en 

is pas aan de orde uiterlijk medio 2022.



2.060 Ramtstelling 

boargerpartisipa

asje yn Wynpark 

Fryslân

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 Ondernemend en 

energiek 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 

boargerpartisipa

asje yn Wynpark 

Fryslân

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 Ondernemend en 

energiek 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 

boargerpartisipa

asje yn Wynpark 

Fryslân

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 Ondernemend en 

energiek 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 

boargerpartisipa

asje yn Wynpark 

Fryslân

27-2-2019 S. de Rouwe De mogelijkheid blijft om dorpscoöperaties ook te 

laten meedoen in het kopen van obligaties.

5-9-2019 Ondernemend en 

energiek 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 

boargerpartisipa

asje yn Wynpark 

Fryslân

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 Ondernemend en 

energiek 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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2.054 Ramtstelling 

boargerpartisipa

asje yn Wynpark 

Fryslân

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 Ondernemend en 

energiek 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 

boargerpartisipa

asje yn Wynpark 

Fryslân

27-2-2019 S. de Rouwe ChristenUnie

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 Ondernemend en 

energiek 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

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 Bestemming 

Fryslân Op 22 april 2020 is de beleidsnota Gastvrij Fryslân vastgesteld door uw Staten. Daarin staat 

dat bij waterrecreatie ihkv beleidsontwikkeling een integrale gebruiksvisie van de Friese 

wateren zal worden opgesteld (in 2021 -2022) met daarin ook het onderdeel baggeren.  In 

Q1 2022 is onderzoek naar scope visie gereed In Q2 heeft de aanbesteding 

plaatsgevonden. In Q 2, 3 en 4 en begin 2023 zal gebruiksvisie worden opgesteld.

2.046 Hifking Fryske 

Marreprojekt en 

fisy 

Wetterekreaasje

27-2-2019 A. Fokkens D66; FNP; 

GrienLinks; 50PLUS Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten 

- In de uitwerking van het beleids- en 

uitvoeringsprogramma een plan te maken voor het 

stimuleren van elektrisch en hybride varen in Fryslân 

waarbij het aantal hybride boten (met toegevoegde 

elektrische  motor) en elektrische boten samen met 

4.000 toeneemt tussen 2019 en 2023.

- Met de Stifting Elektrysk Farre Fryslân in overleg te 

treden over de mogelijkheden en benodigdheden 

voor onderzoek, innovatie en promotie van elektrisch 

en hybride varen in Fryslân. 

5-9-2019 Leefbaar Fryslân

Deze motie wordt meegenomen in de beleidsnota Gastfrij Fryslân, die op 22 april 2020 in 

PS wordt behandeld.

De Beleidsnota Gastfrij Fryslân 2028 is op 22 april 2020 door PS vastgesteld. Op 10 juni 

2020 hebben PS ter informatie het Uitvoeringsprogramma ontvangen (briefnummer 

1773568).Hierop hebben wij de motie ter afvoering aangeboden voor uw vergadering op 16 

september 2020. U heeft via amendement 2 laten weten dat de motie niet kan worden 

afgevoerd. Wij nemen de motie opnieuw in behandeling.

Stavaza 23-02-2022:

Aan de stichting is een meerjarensubsidie beschikt (2020-2023) o.b.v. van hun 

meerjarenplan ter stimulering en monitoring van het elektrisch en fossielvrij varen.

2.039 Gebietsûntwikkel

ing WTC, faze II

27-2-2019 K. Kielstra

It kolleezje sil PS goed op ‘e hichte hâlde fan de 

fierdere fuortgong.

5-9-2019 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.

1.622 Oprjochtsjen 

Friese 

Ontwikkelingsma

atschappij (FOM)

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

de FOM komme.

18-10-2019 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. 
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2.098 Brief Friese 

aandeel in 

Europese 

middelen 

(01680523)

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 Ondernemend en 

energiek Fryslân 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) 

8-11-2017 A. Fokkens CDA; ChristenUnie; 

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 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. Uw Staten worden hierover in 

december schriftelijkgeïnformeerd.



1.670 Provinsjale 

begrutting 2018 

en fûns 

neisoarch 

stoartplakken 

Fryslân 

8-11-2017 D. Hoogland ChristenUnie; 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 Groen Fryslân icm 2408, 2753, 2754

Zoals wij uw Staten hebben geïnformeerd in onze brief (met kenmerk 01952447, dd 

1/2/2022), wordt er een Plan van Aanpak ontwikkeld. 

De behandeling van de nota ‘Naar een schone en gezonde leefomgeving: afbouw gebruik 

van pesticiden in Fryslân’ is gepland voor januari 2023.

1.667 Provinsjale 

begrutting 2018 

en fûns 

neisoarch 

stoartplakken 

Fryslân

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

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 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. 
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1.655 Moasje frjemd 

(De Afsluitdijk als 

verbinding naar 

kennis, innovatie 

en arbeidsmarkt)

8-11-2017 K. Kielstra CDA; ChristenUnie; 

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 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. Uw Staten worden 

hierover in december schriftelijkgeïnformeerd.

1.648 Provinsjale 

begrutting 2018 

en fûns 

neisoarch 

stoartplakken 

Fryslân

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

It kolleezje ûndersiket graach de mooglikheden foar 

in Taskforce Energietransitie. 

8-11-2019 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

8-11-2017 S. de Rouwe

De ynformaasje oangeande de resultaten fan it Huis 

der Provincien sil dúdliker ynsichtlik makke wurde. 

8-11-2019 Bestjoer en 

Direksje

1.636 Provinsjale 

begrutting 2018 

en fûns 

neisoarch 

stoartplakken 

Fryslân

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 Ondernemend en 

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

1.651 Provinsjale 

begrutting 2018 

en fûns 

neisoarch 

stoartplakken 

Fryslân

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 Ondernemend en 

energiek Fryslân

U bent in onze brief (met kenmerk 01974336, d.d. 22/3/2022) geïnformeerd over een 

transitiefonds voor het overschakelen naar een meer duurzame landbouw, middels een 

POP3 subsidieopenstelling voor fysieke investeringen. Deze openstelling is op 4 april 2022 

opengesteld en zal sluiten op 27 oktober na de derde tranche.

De inhoud van de openstelling is te vinden 

viahttps://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR675141. 

Hierin zijn ook de specifieke investeringen terug te vinden die de agrariërs konden 

aanvragen. In aanvulling daarop kan worden gemeld dat op 5 juni de eerste tranche van de 

openstelling is gesloten en dat er in deze tranche 45 aanvragen zijn binnen gekomen bij 

SNN voor in totaal € 2,4 miljoen. SNN gaat nu over naar de beoordeling en rangschikking 

van de aanvragen (zoals vermeld in onze brief van 12 juli jl., met kenmerk 02001797).

Met het in actief in gang zetten van deze acties beschouwen wij deze motie als 

afgehandeld.

2.074 Jierstikken 2018 

provinsje en 

neisoarchfûns 

stoartplakken

22-5-2019 S. de Rouwe ChristenUnie; 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 Steategriffy
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2.073 Jierstikken 2018 

provinsje en 

neisoarchfûns 

stoartplakken

22-5-2019 S. de Rouwe ChristenUnie; 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 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 vergadering 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. 

2.070 Enerzjyneutrale 

provinsjale 

organisaasje dy’t 

yn eigen ferlet 

foarsjocht

22-5-2019 A. Fokkens Het college zal het aspect cultuur en gedrag binnen 

de organisatie omtrent energie meenemen in het 

voorstel.

28-11-2019 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. Het implementatieplan is aan Provinciale staten aangeboden (registratienr. 

01771848) voor behandeling in oktober. Nadat dit plan door uw Staten is besproken zal 

deze motie ter afvoering van de lijst aan u worden aangeboden.

Gedragsmaatregelen zijn onderdeel van de te nemen maatregelen uit het 

implementatieplan.

2.069 Enerzjyneutrale 

provinsjale 

organisaasje dy’t 

yn eigen ferlet 

foarsjocht

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 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.
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2.067 Enerzjyneutrale 

provinsjale 

organisaasje dy’t 

yn eigen ferlet 

foarsjocht

22-5-2019 A. Fokkens GrienLinks; PvdD

• Het college zegt toe ervoor te zorgen dat de 

keuzes voor een energieneutrale provinciale 

organisatie met betrekking tot een houtpelletfabriek 

per saldo niet leiden tot:

- een verhoging van de CO2 uitstoot;

- meer bomenkap;

- meer uitstoot van fijnstof.

ten opzichte van de huidige situatie.

28-11-2019 Ondernemend en 

energiek Fryslân In het PS-stuk (22 mei 2019) is aangegeven dat het Implementatieplan medio 2020 klaar zal 

zijn. Deze motie van 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. Het iimplementatieplan is aan Provinciale Staten aangeboden om in de 

bijeenkomst in oktober te worden behandeld. Registratienummer 01771848. Daarin is de 

motie als volgt verwerkt:

Samen met de Vereniging Circulair Friesland hebben we een consortium van E-kwadraat, 

Bioclear Earth en KNN opdracht gegeven om de bedenkingen t.a.v. houtstook in kaart te 

brengen en factfinding te plegen. Uitkomst van dit onderzoek, maar ook dat van PBL, is dat 

houtstook niet hoeft te leiden tot verhoging van CO2, fijn stof e/o aantasting van bossen, 

houtopstanden en biodiversiteit. Deze bevindingen zijn ook aan de orde gekomen tijdens de 

expertsessie op 3 juni 2020.

Het rapport zal t.k.n. naar Provinciale Saten gezonden worden.Daarna zal de motie (samen 

met de toezeggingen 2068 en 2072, zie hieronder) aan u worden aangeboden ter afvoering 

van de lijst.

2020-09-29. Met de brief met kenmerk 01791007 zijn de rapporten van het consortium en 

het PBL aan uwe staten aangeboden.  Bij de uiteindelijke keuzes die worden gemaakt ten 

aanzien van de energieneutrale Provincie kunnen deze motie en de toezegging 2072 

worden afgedaan.

2.082 1e Berap 2019 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 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.

2.086 Utstel ta 

fêststelling fan it 

koalysjeakkoart 

2019-2023

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 Bestjoer en 

Direksje Naar aanleiding van deze motie heeft de opgavenraad op 3 februari 2021 het volgende 

besloten:

De wurkgroep yntern taalbelied hat de moasje ta beslutfoarming krigen en stelt Ot om

projekten en objekten yn de provinsje Frysktalige nammen te jaan, yn alle gefallen yn de

regio's art it Frysk foar in grut part de fiertaal is. Yn regio's mei streektalen kin dat yn dy

streektalen.

Yn it ProvinsjehOs hantearje wy it Frysk al as fiertaal op bygelyks paadwizers,

ynformaasjebuorden en -skermen en as nammen fan romtes.

Dat moat ek de wurkwize weze foar projekten, wat betsjut dat projektnammen en Frysk

weze sille. Tafersjoch hjirop leit by de Opjefteried.

 De Opgavenraad houdt hier dus het toezicht op.

2.089 Brief DS d.d. 29 

maaie 2019, nr. 

01615942 oer 

stân fan saken 

Minder beleid en 

regels

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 Ondernemend en 

energiek Fryslân 8/8/2019 Uitgezet binnen Vergroten Fries Ondernemerschap
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1.999 Hurdfarren 

Burgumer Mar

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 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 het toekennen van een voorlopige voorziening, maakt dat de invulling van deze 

toezegging nog ongewis is. Op 25 oktober 2019 hebben wij het standpunt ingenomen om 

de pilot in 2020 een vervolg te willen geven, zij het iets aangepast (zie ook brief aan uw 

Staten 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 toen 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. Op 30 september 2020 heeft de rechtbank uitspraak gedaan, 

met als gevolg dat het besluit tot het aanwijzen van een snelvaarzone op de Burgumer Mar 

is vernietigd. Wij zijn tegen dit besluit in hoger beroep gegaan zoals ook aan u is 

medegedeeld per brief (01809387).

De uitspraak is geweest op 14 december 2021, met als gevolg dat deze ontheffing is 

vernietigd. Wij beraden ons op het vervolg en zullen u hier in de loop van 2022 van op de 

hoogte brengen.

1.990 Frageoerke: 

sluting fan de 

iishockeyhal op It 

Hearrenfean

19-12-2018 F. Douwstra

Takomstútstellen foar de langere termyn sille takom 

jier nei PS stjoerd wurde.

9-1-2020 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.

St.v.zkn 09-02-2021:

Voor de ijshockeyhal ligt het initiatief bij de gemeente Heerenveen. Zij gaan aangeven hoe 

zij tot de plannen komen voor de toekomst van de ijshockeyhal.

Besluitvorming hierover wordt in 2022 verwacht. Indien dit eerder gebeurt en er eerder 

duidelijkheid is over de rol en inzet van de provincie, dan melden we dit aan PS.

St.v.zkn. 08-02-2022:

In de brief van 7 september 2021 (docbasenr. 01909244) aan Provinciale Staten is gemeld 

dat deze kosten komen voor rekening van de gemeente Heerenveen. De gemeenteraad 

van Heerenveen heeft op 28 oktober 2021 ingestemd met het uitvoeren van de eerste fase 

van de vernieuwing.
1.727 Foarnommen 

beslút 

oangeande de 

oprjochting en it 

bestjoer fan de 

besletten 

fennoatskip mei 

beheinde 

oanspraaklikens 

Fryslân Hurde 

Wyn BV

24-1-2018 S. de Rouwe

De Fryske organisaasjes belûke by de 

merkferkenning. 

24-1-2020 Ondernemend en 

energiek 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.
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2.102 Untwerp wiziging 

feroardering 

romte Fryslân 

foar 

geitehâlderijen

10-7-2019 K. Fokkinga CDA; ChristenUnie; 

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 Ondernemend en 

energiek Fryslân

In de Omgevingsvisie 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.  

Hoe daarmee zal worden omgegaan, wordt uiteindelijk vastgelegd in de a.s. 

Omgevingsverordening, die op 20/4/2022 door uw Staten wordt behandeld. 

2.100 Natuer yn 

Fryslân: helber 

en betelber - 

útwurking BMC

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 Groen Fryslân

Dit geldt als kader voor de uitvoering van het Natuurpact en in het bijzonder de 

natuurontwikkelings-opgave. Bij de behandeling van het financieel overzicht bij de Herziene 

Planning Natuurontwikkelings-opgave worden PS op 12/10/2022 nader geïnformeerd over 

de financiële voortgang.

2.108 Untwerp-

Umjouwingsfisy

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 Groen Fryslân

Op 21/9/2022 wordt de Friese bomen- en bossen-strategie aan uw Staten ter behandeling 

voorgelegd. In dit kader wordt beoordeeld of deze toezegging gestand kan worden gedaan.

1.757 Ynterpellaasje 

hurdfytsevenemi

nt

21-2-2018 F. Douwstra

At der ferlet is fan in kosteoersjoch, dan sil it 

kolleezje dat leverje. 

5-3-2020 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.

Stavaza 31-05-2021: Vanwege covid-19 is de Binckbantour in 2020 niet doorgegaan. De 

verwachting is dat er dit jaar (evt. met beperkende maatregelen) wel gekoerst kan worden. 

De gemeenten in Noardeast Fryslân zullen eind augustus 2021 gastheer zijn voor een 

etappe. 
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1.756 Ynterpellaasje 

hurdfytsevenemi

nt

21-2-2018 F. Douwstra By de beraps sil it kolleezje oandacht besteegje oan 

de stân fan saken en de kosten dy’t makke wurde.

5-3-2020 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.

Stavaza 31-05-2021:

Vanwege Corona zijn het afgelopen jaar nagenoeg geen kosten gemaakt vanwege lobby-

activiteiten.

1.755 Ynterpellaasje 

hurdfytsevenemi

nt

21-2-2018 F. Douwstra

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 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.

Stavaza 26-07-2021:

Eind augustus 2021 start de Benelux tour (voorheen Binckbanktour) in Noardeast Fryslân 

om vervolgens naar Zuid-Nederland te gaan. Andere lobby-activiteiten kennen een surplace 

als gevolg van de corona-maatregelen. Verwachting is dat vanaf begin 2022 de lobby weer 

kan worden opgestart.

1.750 Frageoerke 

(desintralisaasje 

fan it spoar)

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 Bestemming 

Fryslân In het bestuursakkoord is aangeven dat met de decentralisatie van de sprinterdienst 

Leeuwarden-Zwolle meerwaarde voor de reiziger bereikt moet worden. Daarnaast is een 

belangrijke voorwaarde voor de provincie dat de decentralisatie per saldo geen extra kosten 

met zich meebrengt. Op basis van de gemaakte BO-MIRT afspraken 2020 is een 

verkenning gedaan naar een verbeterd reizigersproduct op de spoorlijn Leeuwarden-Zwolle, 

daarmee samenhangende exploitatiekosten en noodzakelijke infrastructuurmaatregelen. 

Aan de hand van deze verkenning zijn de provincie en het Rijk  in overleg onder welke 

condities en voorwaarden mogelijke decentralisatie van de sprinterdienst kan plaatsvinden. 

Doordat het Rijk een beperkt onderhandelingsmandaat had vanwege de demissionaire 

status van het kabinet in 2021, is de inzet van beide partijen om hierover in 2022 tot 

bestuurlijke afspraken te komen. Als hierover ontwikkelingen te melden zijn en/of informatie 

is, delen wij dit met uw Staten.
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2.120 Klimaatakkoart 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 Ondernemend en 

energiek Fryslân 11-02-2020 Wij hebben het Fries Sociaal Planbureau inmiddels gevraagd om uw Staten van 

informatie te voorzien. 

2.122 Klimaatakkoart 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 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2020-06-29 Voor zon- en wind initiatieven wordt er een 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)

2021-05-20 Bij het opstellen van de RES 1.0 is met de gemeenten afgesproken dat zij 

verantwoordelijk zijn voor de communicatie richting de eigen inwoners. In hoofdstuk 4.2 van 

de RES 1.0 staat beschreven hoe inwoners van Fryslân betrokken zijn bij de RES en 

geïnformeerd zijn over de RES. Ten opzichte van de Concept RES is aan de bijdrage die de 

RES Fryslân kan leveren aan de landelijke doelstelling van 35 TWh een ambitie van 

gemeenten toegevoegd. Deze ambitie is nog niet vertaald in zoekgebieden of concrete 

locaties. Binnen de RES is afgesproken dat gemeente hun inwoners actief betrekken bij het 

invullen van de ambitie met locaties. Belangrijke kanttekening daarbij is dat we de RES 1.0 

in Fryslân zien als een vertrekpunt in de regionale samenwerking voor de 

energietransitie. Wij boden u deze motie aan ter afhandeling voor uw vergadering op 30 juni 

2021. U heeft via amendement 2 besloten deze motie niet af te willen voeren van de lijst. 

Wij nemen deze motie opnieuw in behandeling. 

2.153 Provinsjale 

Begrutting 2020 

en Begrutting 

2020 fûns 

neisoarch

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 Bestemming 

Fryslân

In het bestuursakkoord is aangeven dat met de decentralisatie van de sprinterdienst 

Leeuwarden-Zwolle meerwaarde voor de reiziger bereikt moet worden. Daarnaast is een 

belangrijke voorwaarde voor de provincie dat de decentralisatie per saldo geen extra kosten 

met zich meebrengt. Op basis van de gemaakte BO-MIRT afspraken 2020 is een 

verkenning gedaan naar een verbeterd reizigersproduct op de spoorlijn Leeuwarden-Zwolle, 

daarmee samenhangende exploitatiekosten en noodzakelijke infrastructuurmaatregelen. 

Aan de hand van deze verkenning zijn de provincie en het Rijk in overleg onder welke 

condities en voorwaarden mogelijke decentralisatie van de sprinterdienst kan plaatsvinden. 

Doordat het Rijk een beperkt onderhandelingsmandaat had vanwege de demissionaire 

status van het kabinet in 2021, is de inzet van beide partijen om hierover in 2022 tot 

bestuurlijke afspraken te komen. Als hierover ontwikkelingen te melden zijn en/of informatie 

is, delen wij dit met uw Staten.

2.137 Provinsjale 

Begrutting 2020 

en Begrutting 

2020 fûns 

neisoarch

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 Groen Fryslân

Aan het Ministerie van LNV zijn brieven gestuurd in reactie op het zgn. 'veegbesluit', waarin 

besloten het wijzigen van de Vogelhabitatrichtlijnen en het daarmee aanwijzen van nieuwe 

natuurgebieden.

Uw Staten hebben van bedoelde brieven (kenmerk 01993761 en kenmerk 02010620) een 

afschrift ontvangen. Hiermee beschouwen wij deze motie als afgedaan.

2.524 10. 

Ymplementaasje

plan 

enerzjyneutrale 

provinsje

25-11-2020 A. Fokkens

Deputearre Fokkens docht de neikommende 

tasizzing:

- Uitgaven inzake het warmtenet worden niet eerder 

gedaan dan dat het warmtenet er daadwerkelijk 

komt.

25-5-2020 Ondernemend en 

energiek Fryslân
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2.177 Uitwerking 

(besluit) 

vaarwegenvisie 

voor 

beroepsvaart en 

bereikbaarheid

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 Bestemming 

Fryslân

Er is onderzocht of er rechtstreeks schade is ontstaan aan oevers welke kan worden herleid 

aan de scheepvaart van de grotere klasse Va schepen. Uit peildata (onder water) over de 

jaren 2011 t/m 2018 blijkt niet dat er, waar dan ook op de vaarweg, erosie ontstaat voor de 

oevers, zodanig dat verband kan worden gelegd met degeneratie van de oevers anders dan 

door veroudering.  Tussen 2019 en 2021 is drie jaar lang 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. Vanaf juli 2021 varen er geen 

bovenmaatse schepen meer naar Heerenveen. Het weigeren van ontheffingen voor 

bovenmaatse schepen heeft geleid tot juridische procedures. Eind maart 2022 zijn een 

aantal bezwaren tegen het weigeren van ontheffingen behandeld in de bezwaarschriften 

commissie. Er is nog geen advies van de commissie.

2.176 Uitwerking 

(besluit) 

vaarwegenvisie 

voor 

beroepsvaart en 

bereikbaarheid

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 Bestemming 

Fryslân

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

2.175 Uitwerking 

(besluit) 

vaarwegenvisie 

voor 

beroepsvaart en 

bereikbaarheid

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 Bestemming 

Fryslân

Dit wordt onderzocht als mogelijke maatregelen in het kader van het maatregelenpakket 

veiligheid dat momenteel wordt opgesteld en rond de zomer in ons college zal worden 

behandeld.

2.174 Uitwerking 

(besluit) 

vaarwegenvisie 

voor 

beroepsvaart en 

bereikbaarheid

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 Bestemming 

Fryslân

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

2.173 Uitwerking 

(besluit) 

vaarwegenvisie 

voor 

beroepsvaart en 

bereikbaarheid

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 Bestemming 

Fryslân

Beide opties zijn erg kostbaar. Een andere optie zou kunnen zijn om de beroepsvaart te 

verplichten een uitkijk voorop te plaatsen op het traject Sydsdjip - Headamsleat. Dit wordt 

meegenomen als mogelijke maatregel in het kader van het maatregelenpakket veiligheid 

dat momenteel  wordt uitgewerkt en afgestemd met de omgeving en belanghebbenden. Het 

maatregelenpakket voor de vaarweg Drachten wordt aangehaakt bij het gebiedsproces 

Hege Warren, omdat het daar één op één mee verbonden is. Het maatregelenpakket voor 

de vaarweg Heerenveen wordt hiervan losgekoppeld.

2.170 Nota fan 

útgongspunten 

Buskonsesje 

2022-2032

27-11-2019 A. Fokkens

De mogelijkheden voor wat betreft waterstofbussen 

zullen worden meegenomen.

4-6-2020 Bestemming 

Fryslân

Door corona heeft de aanbesteding van de nieuwe busconcessie (2022 - 2032) niet 

plaatsgevonden. Deze motie had betrekking op deze aanbesteding. Wel hebben wij deze 

motie verwerkt voor de overbruggingsconcessie (noodconcessie 2023 en 2024). Zie 

hiervoor onze brief van 17 mei 2022, met nummer 01987513. Voor de opvolgende 

concessie die wij weer voornemens zijn aan te besteden (2024 tot n.t.b.), zullen wij een 

nieuwe Nota van Uitgangspunten ter besluitvorming voorleggen aan uw Staten.
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2.169 Nota fan 

útgongspunten 

Buskonsesje 

2022-2032

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 Bestemming 

Fryslân

Door corona heeft de aanbesteding van de nieuwe busconcessie (2022 - 2032) niet 

plaatsgevonden. Dit amendement had betrekking op deze aanbesteding. Wel hebben wij dit 

amendement verwerkt voor de overbruggingsconcessie (noodconcessie 2023 en 2024). Zie 

hiervoor onze brief van 17 mei 2022, met nummer 01987513. Voor de opvolgende 

concessie die wij weer voornemens zijn aan te besteden (2024 tot n.t.b.), zullen wij een 

nieuwe Nota van Uitgangspunten ter besluitvorming voorleggen aan uw Staten.

2.168 Nota fan 

útgongspunten 

Buskonsesje 

2022-2032

27-11-2019 A. Fokkens De zorg voor wat betreft de CAO zal worden 

meegenomen.

4-6-2020 Bestemming 

Fryslân

Door corona heeft de aanbesteding van de nieuwe busconcessie (2022 - 2032) niet 

plaatsgevonden. Deze toezegging had betrekking op deze aanbesteding. Wel hebben wij 

deze toezegging verwerkt voor de overbruggingsconcessie (noodconcessie 2023 en 2024). 

Zie hiervoor onze brief van 17 mei 2022, met nummer 01987513. Voor de opvolgende 

concessie die wij weer voornemens zijn aan te besteden (2024 tot n.t.b.), zullen wij een 

nieuwe Nota van Uitgangspunten ter besluitvorming voorleggen aan uw Staten.

2.167 Nota fan 

útgongspunten 

Buskonsesje 

2022-2032

27-11-2019 A. Fokkens

Het staande beleid voor wat betreft de Fryske taal 

zal overeind blijven.

4-6-2020 Bestemming 

Fryslân

Door corona heeft de aanbesteding van de nieuwe busconcessie (2022 - 2032) niet 

plaatsgevonden. Deze toezegging had betrekking op deze aanbesteding. Wel hebben wij 

deze toezegging verwerkt voor de overbruggingsconcessie (noodconcessie 2023 en 2024). 

Zie hiervoor onze brief van 17 mei 2022, met nummer 01987513. Voor de opvolgende 

concessie die wij weer voornemens zijn aan te besteden (2024 tot n.t.b.), zullen wij een 

nieuwe Nota van Uitgangspunten ter besluitvorming voorleggen aan uw Staten.

2.166 Nota fan 

útgongspunten 

Buskonsesje 

2022-2032

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 Bestemming 

Fryslân

Door corona heeft de aanbesteding van de nieuwe busconcessie (2022 - 2032) niet 

plaatsgevonden. Deze toezegging had betrekking op deze aanbesteding. Wel hebben wij 

deze toezegging verwerkt voor de overbruggingsconcessie (noodconcessie 2023 en 2024). 

Zie hiervoor onze brief van 17 mei 2022, met nummer 01987513. Voor de opvolgende 

concessie die wij weer voornemens zijn aan te besteden (2024 tot n.t.b.), zullen wij een 

nieuwe Nota van Uitgangspunten ter besluitvorming voorleggen aan uw Staten.

2.165 Nota fan 

útgongspunten 

buskonsesje 

2022-2032

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 Bestemming 

Fryslân

Door corona heeft de aanbesteding van de nieuwe busconcessie (2022 - 2032) niet 

plaatsgevonden. Deze motie had betrekking op deze aanbesteding. Wel hebben wij deze 

motie verwerkt voor de overbruggingsconcessie (noodconcessie 2023 en 2024). Zie 

hiervoor onze brief van 17 mei 2022, met nummer 01987513. Voor de opvolgende 

concessie die wij weer voornemens zijn aan te besteden (2024 tot n.t.b.), zullen wij een 

nieuwe Nota van Uitgangspunten ter besluitvorming voorleggen aan uw Staten.  

2.164 Nota fan 

útgongspunten 

buskonsesje 

2022-2032

27-11-2019 A. Fokkens CDA; ChristenUnie; 

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 Bestemming 

Fryslân

Door corona heeft de aanbesteding van de nieuwe busconcessie (2022 - 2032) niet 

plaatsgevonden. Deze motie had betrekking op deze aanbesteding. Wel hebben wij deze 

motie verwerkt voor de overbruggingsconcessie (noodconcessie 2023 en 2024). Zie 

hiervoor onze brief van 17 mei 2022, met nummer 01987513. Voor de opvolgende 

concessie die wij weer voornemens zijn aan te besteden (2024 tot n.t.b.), zullen wij een 

nieuwe Nota van Uitgangspunten ter besluitvorming voorleggen aan uw Staten.
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2.162 Nota fan 

Utgongspunten 

buskonsesje 

2022-2032

20-11-2019 A. Fokkens De langere levensduur van elektrische bussen 

(meer dan 12 jaar) wordt meegenomen.

4-6-2020 Bestemming 

Fryslân

Door corona heeft de aanbesteding van de nieuwe busconcessie (2022 - 2032) niet 

plaatsgevonden. Deze toezegging had betrekking op deze aanbesteding. Wel hebben wij 

deze toezegging verwerkt voor de overbruggingsconcessie (noodconcessie 2023 en 2024). 

Zie hiervoor brief van 17 mei 2022, met nummer 01987513. Voor de opvolgende concessie 

die wij weer voornemens zijn aan te besteden (2024 tot n.t.b.), zullen wij een nieuwe Nota 

van Uitgangspunten ter besluitvorming voorleggen aan uw Staten.

2.161 Nota fan 

Utgongspunten 

buskonsesje 

2022- 2032

20-11-2019 A. Fokkens

Dat er oplaadpunten moeten komen bij hubs wordt 

meegenomen als extra passage bij beslispunt 5.

4-6-2020 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.

2.207 Startnotysje 

Gastfrij Fryslân

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 Leefbaar Fryslân

Dit punt zal in een bestuurlijk overleg naar voren worden gebracht. Dit overleg wordt voor de 

zomer van 2020 georganiseerd.

Stavaza 22-12-2020:

Als gevolg van de coronacrisis hebben wij frequent contact met de Veiligheidsregio, het 

betreffende onderwerp heeft op dit moment echter geen prioriteit. Zodra de 

omstandigheden daartoe aanleiding geven, zullen wij het veiligheidsaspect bij festivals 

hernieuwd onder de aandacht brengen. 

2.206 Startnotysje 

Gastfrij Fryslân

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 Leefbaar Fryslân

Hierover zal in het eerstvolgende overleg van de VFG een mededeling worden gedaan. 

Deze vergadering staat gepland in maart 2020.

Stavaza 22-12-2020:

Dit onderwerp is in maart 2020 niet aan de orde gesteld en wordt geagendeerd voor het 

eerstvolgende overleg in VFG verband in het voorjaar van 2021.

2.187 Startdokumint 

Regionale 

Energiestrategie 

Fryslân

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 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 uw 

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

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 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. 

2021-05-20: Een programma met het afwegingskader voor activiteiten en opslag in de 

(diepe) ondergrond is in overleg met de RES-partijen niet in de RES meegenomen. Dit zal 

in het op te stellen Energieprogramma gebeuren. Deze wordt in het vierde kwartaal van 

2021 aan u voorgelegd.

Deze motie kan nu nog niet worden afgedaan
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2.185 Startdokumint 

Regionale 

Energiestrategie 

Fryslân

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 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.

2021-05-20: 

De andersoortige technieken zijn in overleg met de RES partijen niet in de RES 1.0 

meegenomen. Vanuit het Nationaal Programma RES is de opdracht dat voor de RES 1.0 

alleen naar grootschalige opwek wind en zonne-energie gekeken kan worden. Het 

inzichtelijk maken van andersoortige technieken wordt onderdeel van het op te stellen 

Energieprogramma. Deze wordt in het vierde kwartaal van 2021 aan u voorgelegd. In de 

RES 2.0 en daarop volgende RES’en zal er een update worden gegeven van nieuwe 

technieken.

Deze motie kan nu nog niet worden afgedaan.

2.182 Startdokumint 

Regionale 

Energiestrategie 

Fryslân

18-12-2019 S.A.E. Poepjes CDA; ChristenUnie; 

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 Ondernemend en 

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

2.180 Startdokumint 

Regionale 

Energiestrategie 

Fryslân

18-12-2019 S.A.E. Poepjes CDA; ChristenUnie; 

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 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.

2021-05-20 De RES partijen hebben onderling afgesproken om een energiebesparingsplan 

op te nemen in de Uitvoeringsstrategie en niet in de RES 1.0.

In het jaarprogramma 2021/2022 worden verdere activiteiten voor energiebesparing 

uitgewerkt. Wij boden u deze motie aan ter afhandeling voor uw vergadering op 30 juni 

2021. U heeft via amendement 4 besloten deze motie niet af te willen voeren van de lijst. 

Wij nemen deze motie opnieuw in behandeling. 

2.194 Taskforce 

Stikstof

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 Groen Fryslân

a. Over de vergunningverlening ihkv de stikstofaanpak bent u separaat geïnformeerd door 

de afdeling Omgevingszaken. Wij verwijzen u o.a. naar de brief dd 29/9/2021 (met kenmerk 

01791864). Ook is meermalen aan de stand van zaken hiervan gerefereerd in de 

(stikstof)Nieuwsbrief.b. Op 22/5/2022 hebben Provinciale Staten ingestemd met het Friese 

Uitvoeringsprogramma Stikstofreductie en natuurherstel, die uitvoering geeft aan deze 

motie.  

Wij verzoeken u hiermee deze motie als afgehandeld te beschouwen.

2.231 Beleidsbrief 

Keunst, Taal, 

Underwiis en 

Erfgoed 2021-

2024

22-1-2020 S.A.E. Poepjes CDA; ChristenUnie; 

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

2024. 

Stavaza 31-05-2021:

De dienst is hierover nog in gesprek met Keunstwurk.

Stavaza: 9-2-2022:

Er is      een onderzoek gaande naar de beeldende kunst, in dat onderzoek wordt      

gekeken welke rol Keunstwurk kan spelen. Een mogelijk uitkomst is dat zij      de Stipe.frl 

functie uitbreiden en aanvullende middelen krijgen om extra      adviseurs in te zetten.De      

dienst is bezig met de website teksten te verbeteren en het opstellen van      een 

communicatieplan.Een ambtenaar      van de dienst heeft een lezing gegeven over 

subsidies en subsidie      structuren. Die lezing is opgenomen en wordt aangeboden aan 

ZZP’ers via      Mooie Dingen MakersProvinciale      subsidieregelingen worden opgenomen 

in de reclame campagne van Mooie      Dingen Makers, hierin wordt in begrijpelijke taal 

uitgelegd waar makers subsidie voor kunnen aanvragen.
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2.221 Maatskiplike 

Kosten/Batenana

lyze (MKBA) 

Fryske 

feangreidegebiet

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 Bestemming 

Fryslân

Dit is meegenomen in het Veenweideprogramma 2021-2030 dat op 26 mei 2021 door uw 

Staten is vastgesteld. Daarnaast zullen wij dit meenemen in de lopende en toekomstige 

gebiedsprocessen.

2.230 Beleidsbrief 

Keunst, Taal, 

Underwiis en 

Erfgoed 2021-

2024

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 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

Op 24 mei 2022 zijn PS hierover per brief (docbasenr. 01994822) nader geïnformeerd. Wij 

beschouwen deze motie hiermee als afgehandeld.

2.250 Moasje Frjemd  

Lelylijn-

verbinding Noord 

Europa

26-2-2020 A. Fokkens VVD; PvdA; CDA; 

50PLUS; FNP; 

ChristenUnie; 

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 Bestemming 

Fryslân

In de eerste helft van 2020 is het potentieonderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat de Lelylijn 

leidt tot ca. 40 minuten reistijdwinst. In het BOMIRT november 2020 is met het Rijk 

afgesproken  in 2021 een verdiepend vervolgonderzoek te starten, waarin de ministeries 

l&W, BZK en Noord-Nederland vanuit de brede opgave deze potentie in samenhang met de 

haalbaarheid van een bijpassende ruimtelijke ontwikkeling ten aanzien van wonen, werken, 

recreëren en bereikbaarheid verder in kaart brengen. Ingevolge de motie Amhaouch 7-12-

2020, hebben we samen met het Rijk en de overige SNN-partners en Flevoland 

Bouwstenen voor het (in de motie aan de Regering gevraagde) Deltaplan Noord-Nederland 

opgesteld. Na dit zogenaamde deel A van het deltaplan is in een deel B een 

validatieonderzoek uitgevoerd. Dit validatieonderzoek hebben uw Staten op 8 maart 2022 

ontvangen. Het onderzoek bevestigt de meerwaarde van de Lelylijn in het spoornetwerk en 

de reistijdwinsten. Nu wordt gewerkt aan deel C; de nadere afspraken, waarna het Kabinet 

als antwoord op de motie de conclusies (deel C) naar de Tweede Kamer zal sturen. Verder 

is de Lelylijn opgenomen in de Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV 2040 van het 

ministerie van IenW en voeren wij gesprekken met het Rijk over de mogelijkheid van de 

Lelylijn in het Nationaal Groeifonds.  Op al deze sporen zijn wij vanuit de brede coalitie in 

Noord-Nederland in gesprek met het Rijk en andere partners. De Lelylijn is inmiddels ook 

genoemd in het Regeerakkoord. Samen met het Rijk lobbyt de Regio voor het opnemen van 

de Lelylijn in het TEN-T-network om op deze manier Europese co-financiering te verkrijgen.

2.248 Utstel beseging 

opbringsten 

dielname yn 

Wynpark Fryslân 

Holding BV fia 

Fryslân Hurde 

Wyn BV

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 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022 02 09: 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 2022 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).

2022 07 18: 14 juni heeft GS een besluit genomen over het Aanbiedingsdocument Friese 

Ijsselmeerkust. Dit stuk staat geagendeerd voor PS op 21 september dit jaar.
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2.247 Utstel besteging 

opbringsten 

dielname yn 

Wynpark Fryslân 

Holding BV fia 

Fryslân Hurde 

Wyn BV

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 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022 02 09: 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 2022 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).

18 07 22 

In juni heeft GS een besluit genomen over het Aanbiedingsdocument Friese Ijsselmeerkust. 

Dit stuk staat geagendeerd voor PS op 21 september dit jaar. Nadat het onderwerp in PS is 

geweest, willen we voorstellen om deze motie af te voeren.

2.246 Utstel besteging 

opbringsten 

dielname yn 

Wynpark Fryslân 

Holding BV fia 

Fryslân Hurde 

Wyn BV

26-2-2020 S. de Rouwe Er zal te zijner tijd een communicatieplan worden 

opgesteld inzake dit onderwerp.

26-8-2020 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022 02 09: 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 2022 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).

18 07 22

Deze toezegging wordt verder opgepakt bij het eerste      uitvoeringsprogramma.

2.244 Utstel besteging 

opbringsten 

dielname yn 

Wynpark Fryslân 

Holding BV fia 

Fryslân Hurde 

Wyn BV

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 Ondernemend en 

energiek 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.



2.107 Untwerp-

Umjouwingsfisy

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 Ondernemend en 

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

2.264 07 Beliedsnota 

Gastfrij Fryslân 

2028 

15-4-2020 A. Fokkens

Het college rapporteert jaarlijks over de voortgang 

van de beleidsnota en de uitvoering aan PS.

15-10-2020 Leefbaar Fryslân Dit volgt in de jaarlijkse monitoringsrapportages. PS ontvangen de eerste 

monitoringsrapportage in Q2 2021.

Op 6 juli 2021 hebben PS de eerste monitoringsrapportage 2021 ontvangen (docbase nr. 

01890732) voorzien van een brief en een analyse van het beleid Gastfrij Fryslân 2028.
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2.260 07 Beliedsnota 

Gastfrij Fryslân 

2028 

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 Leefbaar Fryslân Deze informatie ontvangen PS eind 2020. Het is in het Uitvoeringsprogramma opgenomen 

onder opgave 6: dagrecreatieve netwerken.

Stavaza 22-12-2020:

De Marrekrite, Wandelnet en de provincie zijn de mogelijkheden voor boerenlandpaden aan 

het onderzoeken. Dit is nog niet afgerond en besluitrijp. Er moeten onder andere nog 

gesprekken gevoerd worden met de landeigenaren. Naar verwachting ligt er in de vroege 

zomer van 2021 een voorstel. 

Stavaza 23-03-2021:

Op 23 maart 2021 zijn PS per brief (docbasenr. 01848386) geïnformeerd over de laatste 

stand van zaken, welke stappen er tot nu toe zijn gezet en hoe hier een vervolg aan wordt 

gegeven. PS worden hierover t.z.t. nader geïnformeerd.

Stavaza 23-02-2022:  

In Q1 2022 zal de verkenning door Marrekrite worden opgeleverd en worden 

teruggekoppeld aan Provinciale Staten.

2.276 07 Beliedsnota 

Gastfrij Fryslân 

2028 

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 Leefbaar Fryslân Dit komt jaarlijks terug bij de evaluaties en in de monotoringsrap-portages. PS ontvangen de 

eerste monitoringsraportage in Q1 van 2021.

Stavaza 22-12-2020:

In het geval van de beleidsnota Gastvrij Fryslân gaat het om de hubs horende bij het project 

Toerisme Collectief Fryslân (TCF).  TCF wordt gevraagd het in hun rapportage op te 

nemen.  Dit komt vervolgens bij ons terug in de monitoringsrapportage over 2020 

die verschijnt in Q2 van 2021. Het komt verder niet terug op een specifieke website. 

2.272 07 Beliedsnota 

Gastfrij Fryslân 

2028 

22-4-2020 A. Fokkens

Het college zal onderzoeken of geld uit het Europees 

noodfonds gehaald kan worden.

22-10-2020 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.

Stavaza 22-12-2020:

Het proces dat we vanuit gastvrijheidseconomie gebruik kunnen maken van het Europees 

Noodfonds loopt nog. Via diverse lijnen zijn wij bestuurlijke en ambtelijke aangehaakt. Het 

ministerie van EZK vervult hierin op nationaal niveau een coördinerende rol. Bestuurlijk zijn 

wij aangehaakt via de IPO lijn, gedeputeerde Brink van Drenthe is contactpersoon. 

Hij vertegenwoordigt IPO ook in de Nationale Taskforce Toerisme, onder leiding van 

Staatsecretaris EZK. Ambtelijk coördineert provincie Overijssel de inbreng en belangen van 

de 12 provincies. Als voorzitter van het landelijk Vrijetijds Netwerk hebben wij ambtelijk 

wekelijks overleg met EZK en de branches. De ontwikkeling en inzet van branchegerichte 

steunmaatregelen vormt het centrale agendapunt.  

2.253 08 Evaluaasje 

beliedskaders 

ûnderhald

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 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". Graag als zodanig 

aanpassen. Aan deze toezegging wordt gewerkt; Wij komen hier bij de definitieve 

besluitvorming over het oeverbeheer vaarwegen op terug. Deze toezegging is (nagenoeg) 

dezelfde toezegging als nummer 2536.
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2.333 08 PS-útstel 

wizigjen 

Oardering WNF 

2017, 

guozzefoeraazje

gebieten

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 Groen Fryslân

Dit wurdt meinommen yn de evaluaasje en tarieding fan de nije guozzeoanpak, dy 't start yn 

de twadde heltefan 2021.  De fêststelling fan de nije Fryske Guozze-oanpak sil yn 

jannewaris 2023 wêze.

2.331 06 NRK Rapport 

Verdeling onder 

hoogspanning

20-5-2020

Het college stuurt op korte termijn een brief en een 

rapport naar PS over aquathermie.

20-11-2020 Ondernemend en 

energiek Fryslân

2.327 04 Actualisering 

Grondbeleid

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 Bestemming 

Fryslân In de Strategische Grondnota Natuur Netwerk Nederland 'Op Goede Gronden' die in april 

2022 aan uw Staten zal worden aangeboden, wordt verder ingegaan op de inzet van het 

instrument onteigening voor natuur. Deze nota wordt in februari in ons college behandeld.

2.324 03 

Initiatiefvoorstel 

Partij voor de 

Dieren

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 Ondernemend en 

energiek Fryslân In een brief aan de Minister van LNV zal dit verzoek van Provinciale Staten onder de 

aandacht gebracht worden. Afschrift volgt.

2.291 11 Zienswijze 

SNN begroting 

2021

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 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2021-08-25: Een werkgroep heeft bewerkstelligd dat een aantal taken zijn geminimaliseerd 

en een aantal naar de provincies gaan (o.a. de Matrix tafel naar Friese Projecten 

Machine) Wanneer de veranderingen definitief zijn zullen wij u informeren.

2.290 10 NRK Rapport 

Verdeling onder 

hoogspanning

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 Ondernemend en 

energiek Fryslân Deze toezegging zal ook terugkomen in het Energieprogramma dat in januari 2022 aan PS 

zal worden voorgelegd. (zie ook 2189

2.289 10 NRK Rapport 

Verdeling onder 

hoogspanning

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 Ondernemend en 

energiek Fryslân Uitgezet binnen de dienst
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2.287 09 Beliedsbrief 

Fryslân en 

Europa 2020-

2023

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 Ondernemend en 

energiek Fryslân In onze brief met kenmerk 01886807 verzonden op 29 juni 2021 waarin een actualisatie van 

de ontwikkelingen volgend uit de Beleidsbrief Europa is aangegeven ten aanzien van deze 

toezegging: Vaarwegen zijn meegenomen in de verkenning van Europese 

lobbymogelijkheden inzake infrastructuur die Noord-Nederland enkele maanden geleden 

heeft laten uitvoeren door de bureaus Panteia en Hezelburcht. Verder is het Van 

Harinxmakanaal bij de Europese Commissie opgevoerd in de lobby vanuit Noord-Nederland 

voor de herziening van het onderliggende netwerk binnen TEN-T. Hierover wordt in 

november 2021 meer duidelijkheid verwacht. De vaarweg Lemmer-Delfzijl zit al in dit 

netwerk. Wij boden u deze toezegging aan ter afvoering van de lijst voor uw vergadering 

van 22 september 2021. U heeft besloten deze toezegging nog niet an de lijst te willen 

schrappen. Wij nemen de toezegging opnieuw in behandeling.

2021-11-25: Met brief 01934229 van 23 november 2021, beantwoording schriftelijke vragen 

over de rapportage van de bureaus Panteia en Hezelburgt  is nader aangegeven welke 

lobby er kan worden ingezet op de vaarwegen.Wij boden u deze motie aan ter afvoering 

van de lijst voor uw vergadering op 26 januari 2022. U heeft besloten via amendement 2 dat 

deze motie nog niet van de lijst afgevoerd kan worden. Wij nemen de motie opnieuw in 

behandeling. 

2.283 09 Beliedsbrief 

Fryslân en 

Europa 2020-

2023

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

CDA; D66 verzoekt het College van Gedeputeerde Staten

overwegingen ook uitbreiding van de lobbycapaciteit 

in Brussel noodzakelijk is en – zo ja – in welke 

maken over versterking van de lobbyinzet op 

onderwerpen die (mede) voor Fryslân van bijzonder 

meerkosten voor Fryslân voor zover mogelijk te 

dekken binnen het programma 4.4 

’Noordelijke/landelijke/Europese samenwerking en 

Provinciale Staten periodiek te informeren over de 

voortgang van de intensivering van de Fryske lobby 

in Europa.

27-11-2020 Ondernemend en 

energiek Fryslân Uitgezet binnen de dienst

2.281 08 Actualisatie 

Grondbeleid

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 Groen Fryslân

In de Omgevingsverordening (20/4/2022 in PS) is de natuurcompensatie opgenomen. 

Echter de uitwerking hiervan en hoe we dit organiseren binnen de provincie is daarmee nog 

niet geregeld. Deze hangt ook af van de uitkomsten van het onderzoek dat de Noordelijke 

Rekenkamer is gestart (april 2022) naar of de natuurcompensatie door de drie Noordelijke 

provincies goed wordt uitgevoerd en gerealiseerd.

De Omgevingsverordening is kaderstellend. T.z.t. informeren we uw Staten middels een 

brief over hoe we de natuurcompensatie oppakken.

2.347  03 Ramtnota 

2021

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 Ondernemend en 

energiek Fryslân Uitgezet binnen de dienst
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2.314 08 Concept 

Regionale 

Energie 

Strategie (RES)

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 Ondernemend en 

energiek Fryslân Tijdens de PS expertmeeting is toegelicht dat houtstook niet leidt tot extra CO2 uitstoot mits 

het gaat om hout dat vrijkomt uit duurzaam beheerd bos en afval- en reststromen. 

Dit is ook bevestigd in een brief aan uwe Staten (01791007) in augustus 2020.

Deze toezegging is tijdens de Statenvergadering op 31 maart 2021 aangeboden ter 

afvoering van de lijst. Via amendement 1 heeft u laten weten dat deze toezegging nog niet 

kan worden afgevoerd. Wij nemen de toezegging opnieuw in behandeling. 

2.312 08 Concept 

Regionale 

Energie 

Strategie (RES)

17-6-2020 S.A.E. Poepjes GrienLinks; PvdA

PS verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 

technici in Fryslân als aandachtspunt mee te nemen 

in de uitvoeringsstrategie van de RES Fryslân en in 

samenwerking te zoeken met deskundigen en 

betrokkenen zoals Innovatiepact Fryslân, technische 

opleidingen en gemeenten in Fryslân.

17-12-2020 Ondernemend en 

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

2.310 08 Concept 

Regionale 

Energie 

Strategie (RES)

17-6-2020 S.A.E. Poepjes CDA; PvdA; 

GrienLinks; FNP; 

PvdD; VVD; 

ChristenUnie

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 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2021-01-13: Deze motie wordt meegenomen in de RES 1.0 die in mei 2021 in uw Staten 

wordt behandeld

2021-05-20: 

De visie op de inzet van waterstof als buffer is niet in de RES 1.0 meegenomen maar wordt 

meegenomen bij het opstellen van de waterstofagenda en het op te stelen 

Energieprogramma. De provincie is al wel betrokken bij een project op de Energiecampus 

over systeemintegratie waarbij de rol van waterstof onderzocht wordt.  

Deze motie kan nu nog niet worden afgedaan.

2.308 08 Concept 

Regionale 

Energie 

Strategie (RES)

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 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2020-06-29: uitgezet binnen de dienst

2.298 06 Reddings- en 

werstrukturearrin

gsplan Thialf

17-6-2020 S. de Rouwe ChristenUnie; D66; 

FvD; GrienLinks; 

PVV; SP; 50PLUS; 

PvdD

sprekke har út:

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;

lizzen of hja ree binne der ûndersyk nei te dwaan

17-12-2020 Ondernemend en 

energiek Fryslân

2.297 06 Reddings- en 

werstrukturearrin

gsplan Thialf

17-6-2020 F. Douwstra ChristenUnie; SP

Sprekke sich út:

 Foar in bliuwend en prominent plak foar de 

breedtesport yn de programmearing fan Thialf;

17-12-2020 Leefbaar Fryslân PS is op 24 november 2020 middels een brief (nummer 1819987) geïnformeerd over de 

actuele situatie bij Thialf. In deze brief komen aantal onderwerpen rondom Thialf aan de 

orde: 1. Financiële situatie / uitvoering herstelplan, 2. Wedstrijdkalender, 3. Coronaschade, 

4. Uitvoering moties en toezeggingen.

In de brief van 3 maart 2021 (docbasenr. 1847773) zijn PS opnieuw geïnformeerd. Hierin is 

aangegeven dat we het rapport van Eringa over de gesprekken met de betrokken partijen 

binnenkort verwachten.

In alle plannen voor Thialf blijft breedtesport een belangrijk element.
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2.296 06 Reddings- en 

werstrukturearrin

gsplan Thialf 

17-6-2020 S. de Rouwe CDA; D66; PvdA; 

VVD verzoeken het college van Gedeputeerde Staten 

maximaal op aan te dringen hun 

verantwoordelijkheid te nemen door financieel bij te 

dragen aan een gezonde exploitatie van Thialf;

te brengen bij de minister van sportzaken en vragen 

om een structurele bijdrage in de exploitatiekosten;

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;

indien nodig eerder of vaker;

17-12-2020 Ondernemend en 

energiek Fryslân

2.397 07 Ramtnota 

2021

24-6-2020 K. Fokkinga

Yn it útfieringsprogramma Boaiem is € 2,4 miljoen 

frijmakke foar stikstofbelied en û.o. de gebietsrjochte 

oanpak. Mocht it jild fan de minister dêr net 

foldwaande foar wêze, dan komt dit punt werom yn 

Provinsjale Steaten.

24-12-2020 Groen Fryslân



Uitgezet bij behandelaar. 

2.384 07 Ramtnota 

2021

24-6-2020 S. de Rouwe

In de instructie over de herstelmaatregelen wordt 

opgenomen, dat men alert is op een meewerkende 

houding en kijkt waar een aanvraag zou passen.

24-12-2020 Ondernemend en 

energiek Fryslân Uitgezet binnen de dienst

2.377 06 Earste 

Bestjoersrapport

aazje 2020

24-6-2020 D. Hoogland

Yn de neisimmer komme Deputearre Steaten mei 

programma’s yn it ramt fan it regionaal 

wetterprogramma, dêr't alle fasetten fan de 

problematyk oangeande wetter en drûchte yn 

ferwurke binne. Der komt in útfieringsprogramma 

feangreide, dêr't ek dizze problematyk yn oan ’e 

oarder komt. Oangeande kwaliteit komt der in 

startnotysje oer KRW en der wurdt in boezemstúdzje 

dien. Alles yn gearwurking mei it Wetterskip.

24-12-2020 Groen Fryslân

Deze toezegging gaat over vier verschillende programma’s/beleidsstudies: het regionaal 

waterprogramma, veenweide, de boezemverkenning en de KRW-nota.- Op 22/6/2022 

hebben uw Staten ingestemd met het Regionaal waterprogramma 2022-2027. Hiermee is 

dit deel van de toezegging als afgehandeld te beschouwen.

- Op 31/5/2022 hebben wij uw Staten in onze brief (met kenmerk 01995287) geïnformeerd 

dat de herijking van de veenweideopgave niet eind 2022 aan uw Staten wordt aangeboden, 

maar onderdeel wordt van de besluitvorming over het gebiedsplan voor het Nationaal 

Programma Landelijk Gebied. De funderingsaanpak wordt wel op 21/12/2022 ter 

besluitvorming aan uw Staten voorgelegd.

- De boezemverkenning loopt, en is op 15/12/2021 bij de behandeling van het Ontwerp 

Regionaal Waterprogramma benoemd. De boezemverkenning lijkt de meest logische plek 

om de uitwerking van deze toezegging met naam en toenaam te benoemen.

- De definitieve KRW-voorstellen 2022 - 2027 zijn in december 2021 met Uw Staten 

gedeeld. Daarmee is dit deel van toezegging als afgehandeld te beschouwen.

2.371 06 Earste 

Bestjoersrapport

aazje 2020

24-6-2020 S. de Rouwe

Wanneer de uitspraak met betrekking tot de 

planschade procedure van enkele restaurants bij 

knooppunt Joure komt, zullen Provinciale Staten 

hierover actief worden geïnformeerd.

24-12-2020 Bestemming 

Fryslân Het Rijk is verantwoordelijk voor de afhandeling. Via het project - en definanciële verantwoording - 

worden uw Staten hierovergeïnformeerd.
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2.370 06 Earste 

Bestjoersrapport

aazje 2020

24-6-2020 S. de Rouwe

Inzake de financiële maatregelen corona zal 

Gedeputeerde Staten bij de begroting dit najaar de 

stresstest laten zien, waarin gevolgen en risico’s van 

deelnemingen, scenario’s waar rekening mee 

gehouden moet worden en gevolgen voor reserves 

worden aangegeven. Wanneer er een actievere 

vorm van informatieplicht is, zullen Gedeputeerde 

Staten sneller reageren richting de Staten.

24-12-2020 Ondernemend en 

energiek Fryslân uitgezet binnen de dienst

2.359 07 Ramtnota 

2021

24-6-2020 Geef een keuze 

op

CDA; ChristenUnie; 

D66; GrienLinks; 

PvdA

Jongereninspraak in coronatijd

24-12-2020 Steategriffy 

1.975 Begrutting 2019 

provinsje Fryslân 

en Fûns 

neisoarch

14-11-2018 A. Fokkens It kolleezje besjocht de mooglikheden om oare 

organisaasjes yn te passen yn it gebou.

31-12-2020 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: zal 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 mogelijkheid tot het inpassen 

van andere organisaties in het Provinciehuis.

20 mei 2021: afhandeling van toezegging 1975 wordt meegenomen in de afhandeling van 

motie 2516.

9/8/21: De afdeling IFZ stelt als realistische einddatum voor afhandeling 1-7-2022 voor.

2.362 08 Fêststellen 

Oanpassing 

Feroardening 

Romte 2014 

(wind)

1-7-2020 S.A.E. Poepjes GrienLinks; D66; 

ChristenUnie; SP; 

PvdD

Evaluatie/paragraaf wijziging Verordening Romte 

wind (aangepast)

1-1-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2020-07-30 Uitgezet binnen de afdeling

2.361 08 Fêststellen 

Oanpassing 

Feroardening 

Romte 2014 

(wind)

1-7-2020 D. Hoogland 50PLUS

Werkgelegenheid en (om-)scholing 50-plussers

1-1-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân

2.217 Beslútfoarming 

liearringsoerienk

omst en 

finansjele 

posysje Fryske 

Akademy

18-12-2019 F. Douwstra

In 2020 volgt een PS-voorstel over de visie inzake 

aanbeveling 1 t/m 5.

1-1-2021 Leefbaar Fryslân

Het PS-voorstel volgt in het tweede kwartaal van 2022. Dit in verband met de aanstelling 

van de nieuwe directeur-bestuurder bij de Fryske Akademy in maart 2021 en de verwachte 

uitkomsten van het samenwerkingstraject binnen de Fryske kennisinfrastructuur eind 

2021/begin 2022. PS is op 23 juni 2020 geïnformeerd over de vertraging in de uitvoering 

van deze motie (docbasenr. 01775934).

St.v.zkn 08-02-2022:

De samenwerking tussen de 14 partijen kost tijd. Er zijn goede stappen gezet in de 

samenwerking. In de zomer van 2022 wordt een kennisagenda opgeleverd. In oktober 2022 

staan de resultaten van het traject op de agenda van PS.
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2.212 Beslútfoarming 

liearringsoerienk

omst en 

finansjele 

posysje Fryske 

Akademy

18-12-2019 F. Douwstra 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 Leefbaar Fryslân

Het informeren van de partijen over de stand van zaken van de Fryske Akademy zal in de 

loop van 2020 plaatsvinden.

Op 23 juni 2020 zijn PS per brief (docbasenr. 01775934) geïnformeerd over de stand van 

zaken van de Fryske Akademy.

Op 23 maart 2021 zijn PS per brief (docbasenr. 01856608) geïnformeerd over de stand van 

zaken van de Fryske Akademy.

In november 2021 staat het volgende tripartite-overleg gepland. Daarna zullen PS opnieuw 

worden geïnformeerd.In verband met het vertrekt van gedeputeerde De Rouwe is het 

tripartite-overleg van november 2021 uitgesteld. In januari 2022 is het volgende tripartite-

overleg. Hierna zal PS worden geïnformeerd.

Op 15 maart 2022 zijn PS per brief (docbasenr. 01957051) geïnformeerd over de stand van 

zaken van de Fryske Akademy.

2.000 Hurdfarren 

Burgumer Mar

19-12-2018 A. Fokkens Gedurende de pilot zal geregistreerd worden 

hoeveel gebruik er van de mogelijkheid tot snelvaren 

gemaakt wordt.

9-1-2021 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 het toekennen van een voorlopige voorziening, maakt dat de invulling van deze 

toezegging nog ongewis is. Op 25 oktober 2019 hebben wij het standpunt ingenomen om 

de pilot in 2020 een vervolg te willen geven, zij het iets aangepast (zie ook brief aan uw 

Staten 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 toen 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. Op 30 september 2020 heeft de rechtbank uitspraak gedaan, 

met als gevolg dat het besluit tot het aanwijzen van een snelvaarzone op de Burgumer Mar 

is vernietigd. Wij zijn tegen dit besluit in hoger beroep gegaan zoals ook aan u is 

medegedeeld per brief (01809387).

De uitspraak is geweest op 14 december 2021, met als gevolg dat deze ontheffing is 

vernietigd. Wij beraden ons op het vervolg en zullen u hier in de loop van 2022 van op de 

hoogte brengen.

1.996 Hurdfarren 

Burgumer Mar

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 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 het toekennen van een voorlopige voorziening, maakt dat de invulling van deze 

toezegging nog ongewis is. Op 25 oktober 2019 hebben wij het standpunt ingenomen om 

de pilot in 2020 een vervolg te willen geven, zij het iets aangepast (zie ook brief aan uw 

Staten 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 toen 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. Op 30 september 2020 heeft de rechtbank uitspraak gedaan, 

met als gevolg dat het besluit tot het aanwijzen van een snelvaarzone op de Burgumer Mar 

is vernietigd. Wij zijn tegen dit besluit in hoger beroep gegaan zoals ook aan u is 

medegedeeld per brief (01809387).

De uitspraak is geweest op 14 december 2021, met als gevolg dat deze ontheffing is 

vernietigd. Wij beraden ons op het vervolg en zullen u hier in de loop van 2022 van op de 

hoogte brengen.
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2.408 03 Startnotysje 

ferbetterprogram

ma bioferskaat

26-8-2020 D. Hoogland

De deputearre is ree om yn lanlike oerlizzen yn te 

sprekken om ta in reduksje te kommen fan 

gewaaksbeskermingsmiddels.

26-2-2021 Groen Fryslân

icm 1670, 2753, 2754

Zoals wij uw Staten hebben geïnformeerd in onze brief (met kenmerk 01952447, dd 

1/2/2022), wordt er een Plan van Aanpak ontwikkeld. 

De behandeling van de nota ‘Naar een schone en gezonde leefomgeving: afbouw gebruik 

van pesticiden in Fryslân’ is gepland voor januari 2023.

2.445 12 Beliedsbrief 

Grutte yntegrale 

maatskiplike 

inisjativen

16-9-2020 K. Fokkinga

Yn de Beliedsbrief Grutte yntegrale maatskiplike 

inisjativen op side twa, yn alinea trije, stiet dat by de 

inisjativen dy’t presintearre wurde oan Provinsjale 

Steaten ek altiid in list mei inisjativen wurdt tavoegd, 

mei in koarte omskriuwing en reden fan ôfwizing. 

Side 10.9 hat in opsomming mei alle 

stjoeringsopsjes. Dêr wurdt dizze list net yn 

meinommen.Dochs seit it kolleezje hjirby ta dat dizze 

stjoeringsopsjes wol meinommen sil wurde.

16-3-2021 Leefbaar Fryslân Stavaza 04-02-2021: 

Dit sil útfierd wurde sadra't der in inisjatief komt dat oan PS foarlein wurdt. Hjir sil dan yn de 

wurkwize rekken mei holden wurde. 

2.439 10 Startnotysje 

ferbetterprogram

ma Bioferskaat

16-9-2020 D. Hoogland

Yn de Startnotysje Ferbetterprogramma Bioferskaat 

wurdt it ûndersyk nei plasdrasgebieten meinommen 

en foarlein oan Provinsjale Steaten.

16-3-2021 Groen Fryslân

Dizze moasje wurdt belutsen yn de útfiering fan it  Provinsjaal Programma Ferbettering

Bioferskaat. Dizze moasje wurdt útfierd yn gearwurking mei it greidefûgelbelied.

2.416 Onderzoeken 

aanleggen 

kruidstroken op 

overhoeken en 

niet verpachte 

percelen

16-9-2020 D. Hoogland FvD; PvdD; SP

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om 

te onderzoeken of en in hoeverre deze niet 

verpachte overhoeken en percelen voorzien kunnen 

worden van kruidstroken. Bij voorkeur in 

samenwerking met initiatieven zoals Natuer mei de 

Mienskip waarin men elkaar op het gebied van 

mankracht en coördinatie kan ondersteunen. De 

bevindingen van dit onderzoek uiterlijk in het 

voorjaar van 2021 terug te koppelen aan PS.

16-3-2021 Groen Fryslân

NmdM richt zich op de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland. Het ligt niet in de rede 

om in dezen actie van NmdM te verwachten, tenzij er een link met de inrichting te maken 

is.De uitvoering van deze motie wordt opgenomen in de agenda die wordt opgesteld van de 

acties waarmee uitvoering wordt gegeven aan het Programma Herstel Biodiversiteit. Deze 

actie wordt in samenwerking met de afd. Vastgoed opgepakt.

2.415 SMART doelen 

en bijsturing

16-9-2020 D. Hoogland GrienLinks; PvdD; 

50PLUS; SP; D66; 

FvD

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten • Bij 

het traject van optimale afstemming samen met 

gemeenten, Wetterskip en partners gezamenlijk 

SMART doelen te formuleren met heldere 

indicatoren (onder meer met betrekking tot insecten, 

weidevogels, etc.) en met elkaar de ambitie uit te 

spreken deze doelen te halen; • In ieder van de vier 

hoofdsporen tussentijdse SMART doelen te 

formuleren met heldere indicatoren, deze te 

monitoren en aan de hand van de resultaten waar 

nodig tussentijds het beleid bij te sturen.

16-3-2021 Groen Fryslân

In het kader van Provinciaal Programma Herstel Biodiversiteit, dat op 26 mei door PS is 

behandeld is de volgende voortgang te melden:

 In december 2021 is aan PS het jaarplan 2022 agenda Herstel biodiversiteit ter 

kennisname aangeboden. De 4 hoofdsporen zijn verder uitgewerkt in 6 thema’s. Hierin zijn 

de uitvoeringsacties van de agenda Herstel Biodiversiteit geformuleerd inclusief de 

resultaten en effecten. Bepaalde acties uit het jaarplan richten zich op het komen tot betere 

indicatoren bodem en insecten biodiversiteit. De doelstelling van Agenda Biodiversiteit is 

gericht op het ombuigen van de neergaande trend in Fryslân. Bijzondere aandacht is er 

voor de Soorten van Fries belang waarbij over de tijd deze soorten in een goede staat van 

instandhouding dienen te komen. Over de resultaten hiervan wordt PS geïnformeerd. Voor 

meer inzicht in insecten biodiversiteit is de provincie Fryslân in 2019 ook ingestapt in het 

DIOPSIS project waarbij de potentie van insectencamera’s voor het monitoren van 

insectendiversiteit wordt onderzocht. In de provincie stonden in 2021 9 camera’s en zullen 

in 2022-2023 15 camera’s voor provinciale insectenmonitoring t.b.v. het Herstelplan worden 

ingezet in 3 type leefgebieden (stad, agrarisch en natuur). Resultaten per camera zijn na 

analyse openbaar beschikbaar via de DIOPSIS website en een ecologische analyse wordt 

uitgevoerd door de Radboud Universiteit. Uw Staten zullen na afloop van de pilot op de 

hoogte worden gesteld van de resultaten.
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2.433 05 Startnotysje 

Regionaal 

Mobiliteit 

Programma

7-10-2020



- De mogelijkheden voor het organiseren van een 11-

Wegentocht zullen wordenbekeken.

7-4-2021 Bestemming 

Fryslân Hierover wordt contact onderhouden met de organiserende stichting Freonen fan Fossyl Frij 

Fryslân.

2.432 05 Startnotysje 

Regionaal 

Mobiliteit 

Programma

7-10-2020



- Het college zal kijken naar de groei van light rail 

trajecten in Nederland.

7-4-2021 Bestemming 

Fryslân Bij het uitwerken van het RMP wordt dit onderwerp meegenomen.

2.489 10. Startnotysje 

Fyts

21-10-2020 S. de Rouwe

Het college gaat erop aandringen bij het Rijk om, in 

samenwerking met andere provincies, meer 

duidelijkheid te geven over de rol en plaats van de 

speedbike.

21-4-2021 Bestemming 

Fryslân De provincie is aangesloten bij de landelijk werkgroep omtrent positie de speed pedelec.

2.488  07. Startnotitie 

Regionaal 

Waterprogramm

a

21-10-2020 D. Hoogland



           Deputearre Hoogland docht de neikommende 

tasizzings.De ferskate senario’s sille útwurke wurde 

yn it totaalprogramma.

21-4-2021 Groen Fryslân

Bij het opstellen van het Regionaal Waterprogramma (RWP) wordt hier vorm en inhoud 

aangegeven. Het RWP wordt ter vaststelling aan uw Staten voorgelegd in de  vergadering 

van 22/6/2022.

2.487 09. Startnotysje 

Regionaal 

Mobiliteit 

Programma 

(RMP)

21-10-2020 A. Fokkens



Deputearre Fokkens docht de neikommende 

tasizzingHet begrip met betrekking tot wandelen en 

lopen krijgt een uitwerking in het RMP.

21-4-2021 Bestemming 

Fryslân Bij het uitwerken van het RMP worden deze onderwerpen meegenomen.

2.486 09. Startnotysje 

Regionaal 

Mobiliteit 

Programma 

(RMP)

21-10-2020 A. Fokkens

Bij SNN aan tafel wordt meegenomen dat Zuid-Oost 

Fryslân meer aandacht verreist in de BO-MIRT, 

omdat het een kwetsbare hoek is.

21-4-2021 Bestemming 

Fryslân Hier wordt aandacht aan geschonken in de diverse overleggen.

2.485 09. Startnotysje 

Regionaal 

Mobiliteit 

Programma 

(RMP)

21-10-2020 A. Fokkens

In het RMP wordt aandacht besteed aan sociale 

veiligheid in het verkeer en openbaar vervoer.

21-4-2021 Bestemming 

Fryslân Bij het uitwerken van het RMP wordt dit onderwerp meegenomen.

2.480 10. Startnotysje 

Fyts

21-10-2020 S. de Rouwe

Wanneer er een Burgertop plaatsvindt binnen het 

proces omtrent de beleidsbrief Fyts, gaat het college 

het onderwerp ‘fietsen’ aanreiken aan de organisatie 

van de Burgertop.

21-4-2021 Bestemming 

Fryslân Gedurende het proces is er geen Burgertop geweest, maar daarom wel de Friese 

Fietsenquête waarop 1200 mensen hebben gereageerd.

2.464 09. Startnotysje 

Regionaal 

Mobiliteit 

Programma 

(RMP)

21-10-2020 CDA; VVD; PvdA; 

ChristenUnie; 

50PLUS

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / 

spreken haar mening uit • In het kader van de RMP 

t.b.v. electrische auto’s te onderzoeken hoe een 

snellaadnetwerk kan worden ontwikkeld bij 

bestaande provinciale tankstations. • In het RMP op 

te nemen dat gemeenten worden aangespoord dat 

er op elke gemeentelijke website een mogelijkheid is 

om een laadpaal aan te vragen.

21-4-2021 Bestemming 

Fryslân Per 1 december 2021 is Total Energies de concessiehouder voor het plaatsen van 

laadpalen. Inwoners van de gemeenten die deelnemen aan deze concessie (alle Friese 

gemeenten uitgezonderd Súdwest-Fryslân) kunnen via de website Laadpaalnodig.nl een 

publieke laadpaal aanvragen. Zodra er meer duidelijkheid is over de locaties waar 

snellaadpalen komen en of die ook bij benzinestations langs provinciale wegen worden 

geplaatst, zullen wij uw Staten hierover nader informeren.  Meer duidelijkheid hierover zal er 

waarschijnlijk in Q3 van 2022 zijn . In samenwerking met de RAL Noord zal hier verder 

onderzoek naar gedaan worden.
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2.463 09. Startnotysje 

Regionaal 

Mobiliteit 

Programma 

(RMP)

21-10-2020 CDA; VVD; PvdA; 

50PLUS; 

ChristenUnie; D66

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / 

spreken haar mening uit De klimaatbijdrage, 

verduurzaming en het veiliger maken van wegaanleg 

en -onderhoud nadrukkelijk mee te nemen in het 

RMP en hierover te rapporteren tijdens 

bestuursrapportages.

21-4-2021 Bestemming 

Fryslân Bij het uitwerken van het RMP worden deze onderwerpen meegenomen.

2.462 09. Startnotysje 

Regionaal 

Mobiliteit 

Programma 

(RMP)

21-10-2020 GrienLinks; CDA; 

ChristenUnie; D66; 

FNP; PvdA

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: • 

binnen het thema verkeersveiligheid extra aandacht 

te besteden aan sociale veiligheid in het verkeer en 

openbaar vervoer; • in navolging van het Landelijk 

convenant Sociale Veiligheid in het OV 2020-2025, 

PS twee keer per jaar tijdens de Berap te informeren 

over het actuele beeld van de beleving van sociale 

veiligheid door reizigers en personeel.

21-4-2021 Bestemming 

Fryslân Deze onderwerpen worden meegenomen in de bestaande rapportagecyclus.

2.461 09. Startnotysje 

Regionaal 

Mobiliteit 

Programma 

(RMP)

21-10-2020 ChristenUnie; D66; 

PvdA; FNP verzoeken het college van Gedeputeerde Staten het 

begrip mobiliteitsarmoede verder uit te werken in de 

beleidsbrief.

21-4-2021 Bestemming 

Fryslân Bij het uitwerken van het RMP wordt dit onderwerp meegenomen.

2.460 7. Startnotitie 

Regionaal 

Waterprogramm

a

21-10-2020 D. Hoogland GrienLinks; D66; 

PvdD; CDA verzoeken het college van Gedeputeerde Staten in 

samenwerking met het Wetterskip Fryslân een plan 

op te stellen om de zoetwatervoorraad van Fryslân 

veilig te stellen en dit op te nemen in de notitie 

Regionaal Waterprogramma.

21-4-2021 Groen Fryslân

Bij het opstellen van het Regionaal Waterprogramma (RWP) wordt hier vorm en inhoud 

aan gegeven. Het RWP wordt ter vaststelling aan uw Staten voorgelegd in de  vergadering 

van 22/6/2022.

2.459 7. Startnotitie 

Regionaal 

Waterprogramm

a

21-10-2020 D. Hoogland FvD

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten de 

validatie van wetenschappelijk onderzoek, 

waaronder het grondwateronderzoek wat uitgevoerd 

wordt door Deltares (in opdracht van LTO) te 

betrekken bij de verdere uitwerking van de 

beleidsstukken waar gerefereerd wordt aan de 

grondwaterstudie.

21-4-2021 Groen Fryslân

We hebben u geïnformeerd over de Peer Review die Deltares heeft uitgevoerd van de 

Grondwaterstudie Fryslân in opdracht van de LTO. In onze brief dd 11/5/2021 (met kenmerk 

01880185) hebben wij u geïnformeerd over hoe deze review zal worden betrokken bij de 

verdere uitwerking van beleidsstukken die een relatie hebben met de Strategische 

Grondwaterstudie Fryslân.

Wij boden u deze motie aan ter afhandeling voor uw vergadering op 30 juni 2021.

U heeft via amendement 5 besloten deze motie niet af te willen voeren van de lijst.

Wij nemen deze motie opnieuw in behandeling. 

2.458 6. Ontwerp 

Kader Richtlijn 

Water nota

21-10-2020 D. Hoogland D66; CDA; VVD; SP

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten 

onderzoek te doen naar de impact van exoten in 

flora en fauna op de ecologie, biodiversiteit en 

waterkwaliteit in Fryslân. De uitkomsten van dit 

onderzoek en een voorgesteld beheersplan voor te 

leggen aan PS voor december 2021 en daarna op te 

nemen in de kaderrichtlijn water.

21-4-2021 Groen Fryslân

Wij hebben u in onze brief dd 24 maart 2021 (kenmerk 01853654) geïnformeerd over de 

wijze waarop wij invulling willen geven aan deze motie. Hierop komen wij terug in het 

Regionaal Waterprogramma, die ter vaststelling wordt aangeboden in uw vergadering op 

22/6/2022.

In onze brief (met kenmerk 01872387) hebben wij u geïnformeerd over de impact van 

exoten zoals rivierkreeften op de flora en fauna van de Friese wateren. Het nieuw op te 

stellen Beleid Invasieve Exoten is aan uw Staten voorgelegd in uw vergadering van januari 

2023.
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2.457 6. Ontwerp 

Kader Richtlijn 

Water nota

21-10-2020 D. Hoogland SP; D66; CDA; PvdD

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten • in 

samenwerking met bijvoorbeeld de stichting 

Leerschool Permacultuur Friesland te onderzoeken 

waar in Fryslân projecten met ecologisch berm- en 

hekkelbeleid kunnen worden gerealiseerd; • daarbij 

samen te werken met belanghebbende (natuur-

)organisaties en gemeentes waar mogelijkheden 

zijn;

21-4-2021 Groen Fryslân

Wij hebben u in onze brief dd 24 maart 2021 (kenmerk 01853654) geïnformeerd over de 

wijze waarop wij invulling willen geven aan deze motie. Hierop komen wij terug in het 

Regionaal Waterprogramma, die ter vaststelling aan uw Staten wordt voorgelegd in uw 

vergadering op 22/6/2022.

2.456 6. Ontwerp 

Kader Richtlijn 

Water nota

21-10-2020 D. Hoogland CDA; PvdA; D66; 

VVD; ChristenUnie; 

SP

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / 

spreken haar mening uit - Te onderzoeken op welke 

manier de provincie kan bijdragen aan het vorig jaar 

gesloten convenant; - Nagaan in hoeverre KRW-

maatregelen kunnen bijdragen aan de bestrijding 

van medicijnresten in het water.

21-4-2021 Groen Fryslân

Wij hebben u in onze brief dd 24 maart 2021 (kenmerk 01853654) geïnformeerd over de 

wijze waarop wij invulling willen geven aan deze motie. Hierop komen wij terug in het 

Regionaal Waterprogramma; deze wordt ter vaststelling aan uw Staten voorgelegd in uw 

vergadering op 22/6/2022.

2.504 5. Provinsjale 

Begrutting 2021, 

Stresstest 

begrutting 2021 

en begrutting 

fûns neisoarch 

stoartplakken 

Fryslân

11-11-2020 S. de Rouwe

Deputearre De Rouwe docht de neikommende 

tasizzing:

Het college zal in de toekomst gebruik maken van 

Zero Based Budgetting in de begroting.

11-5-2021 Financiën en 

middelen Als input voor de kadernota hebben PS inmiddels de notitie ZBB ontvangen. PS kunnen 

deze notitie gebruiken als input voor de behandeling van de kadernota en daarmee ook 

richting geven aan de begroting 2022. Komende periode wordt verder gewerkt aan de 

uitwerking van ZBB. Komend jaar zal bijvoorbeeld gekeken worden naar de structurele 

budgetten en waarschijnlijk een plek krijgen in het proces van de kadernota 2023.

Brief 16-03-2021, briefnummer: 01857776 toegevoegd.

15-06-2021

Deputearre De Rouwe docht de neikommende tasizzing: Het college zal in de toekomst 

gebruik maken van Zero Based Budgetting in de begroting.

Er is nog geen gebruik gemaakt van ZBB t.b.v. de begroting 2022, er is een voorbereidende 

fase uitgevoerd, die bij de komende begroting 2022 een nadere uitwerking krijgt en naar 

verwachtingtot een nieuwe invulling van de begroting gaat leiden. Wij adviseren u deze 

toezegging nog niet af te voeren.

12-08-2021: Tekst is ingevuld en aangegeven dat volgende stap in kadernota 2023 

plaatsvindt en verwerkt kan worden in de begroting 2023. 

Voorstel is de afhandeling van deze motie te zetten op 1 december 2022. Dan is de 

begroting 2023 in PS behandeld en kan deze worden afgevoerd. (GD 20211203)

2.502 5. Provinsjale 

Begrutting 2021, 

Stresstest 

begrutting 2021 

en begrutting 

fûns neisoarch 

stoartplakken 

Fryslân

11-11-2020 S. de Rouwe

Deputearre De Rouwe docht de neikommende 

tasizzing:

Het college zal, indien nodig, geld beschikbaar 

stellen in 2021 voor het integraal bodembeleid.

11-5-2021 Groen Fryslân

De Startnotitie Beleidskader Bodem is op 23/3/2022 aan uw Staten voorgelegd.

Vanwege het uitstel van de invoering van de Omgevingswet van 1/7/2022 naar 1/1/2023, is 

de behandeling van het def. Beleidskader Bodem verplaatst naar Q4, 2023.

2.496 5. Provinsjale 

Begrutting 2021, 

Stresstest 

begrutting 2021 

en begrutting 

fûns neisoarch 

stoartplakken 

Fryslân

11-11-2020 ChristenUnie; PvdA; 

D66 Ideeën Jeugddebat betrekken

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

Bovengenoemde ideeën te betrekken bij de verdere 

activiteiten van de provincie om de

gevolgen van de Coronacrisis te beperken en te 

kijken of het zinvol is ze verder Lilt te

werken.

11-5-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân
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2.526 10. 

Ymplementaasje

plan 

enerzjyneutrale 

provinsje

25-11-2020 A. Fokkens

Deputearre Fokkens docht de neikommende 

tasizzing:

Het college brengt Provinciale Staten op de hoogte 

over het onderzoek en de plannen naar gebruik van 

restwarmte.

25-5-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân

2.525 10. 

Ymplementaasje

plan 

enerzjyneutrale 

provinsje

25-11-2020 A. Fokkens

Deputearre Fokkens docht de neikommende 

tasizzing:

- Het college houdt Provinciale Staten op de hoogte 

van de ontwikkelingen van de gesprekken met 

Windpark Friesland over de mogelijkheden om 

elektriciteit van het windpark af te nemen.

25-5-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân

2.523 10. 

Ymplementaasje

plan 

enerzjyneutrale 

provinsje

25-11-2020 A. Fokkens

Deputearre Fokkens docht de neikommende 

tasizzing:

- Het college zal een schriftelijke toelichting geven 

op de aanbestedingstrajecten met betrekking tot 

CO2 besparende standaarden en eisen die moeten 

worden opgenomen in de reguliere bedrijfsvoering.

25-5-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân

2.518 Moasje frjemd 

oer Nationaal 

lsolatie 

Programma

25-11-2020 PvdA; FNP; 

GrienLinks; VVD Nationaal lsolatie Programma

verzoekt het college van Gedeputeerde Staten om:

1. Er bij het kabinet op aan te dringen om in het 

herstelplan (uiterlijk in te dienen april

2021) een ambitieus isolatieprogramma voor 

woningen op te nemen zodat met de

middelen uit de Recovery and Resilience Facility een 

slag gemaakt kan worden in

woningisolatie;

2. in het overleg met het kabinet in te zetten op een 

substantiele bijd rage voor Fryslan

Lilt dit programma, omdat dit niet alleen kan 

bijdragen aan het realiseren van

duurzaamheidsdoelstellingen, maar ook een 

belangrijke economische impuls kan

zijn.

25-5-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2021-01-13: Voor deze motie wordt een Noordelijk verband verkend. Nadere uitwerking 

volgt.
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2.517 11 Wiziging 

Feroardering 

Romte Fryslan 

2014

25-11-2020 ChristenUnie; CDA

Vooraf bestuurlijk overleg met initiatiefnemers

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om 

samen met wethouder(s) uit

gemeenten met initiatieven rondom zonne-energie 

om tafel te gaan en het project aan de

bestuurstafel inhoudelijk te beoordelen. Daarna kan 

er verder onderzocht worden naar

haalbaarheid en inpasbaarheid.

25-5-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân 11-1-2021: Uitgezet binnen de dienst

2.516 10. 

Ymplementaasje

plan 

enerzjyneutrale 

provinsje

25-11-2020 CDA; GrienLinks

Duurzaam uit en thuis

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / 

spreken haar mening uit

- De effecten van thuiswerken op het het 

energieverbruik binnen de provinciale

organisatie te laten berekenen en meenemen in de 

verdere uitvoering van het

Implementatieplan Energieneutrale Provincie

- Een organisationeel plan op te stellen over welke 

plaats thuiswerken zal hebben in

de provinciale organisatie en wat het effect daarvan 

zal zijn op de bezetting van het

provinciaal vastgoed

- In het eerder genoemde plan de optie te 

onderzoeken om aan de provincie

gelieerde organisaties onder te brengen in het 

Provinsjehus om zo effectief gebruik

te maken van de vrijgekomen ruimte en energie te 

besparen

25-5-2021 Ynformaasje en 

Fasilitêre Saken 20 mei 2021

ook toezegging 1975 wordt in afhandeling van deze motie meegenomen. 

De afhandeling van de motie staat nu op 25 mei gesteld, dit zal echter naar verwachting 1 

september zijn. De onzekerheid door Corona en de uitwerking van Us Nije Provinsje vergen 

meer tijd.

5/8/2021: Document toegevoegd met gedeeltelijke beantwoording op vragen uit de motie. 

9/8/21: De afdeling IFZ stelt als realistische einddatum voor afhandeling 1-7-2022 voor.

2.532 07. Provinsjaal 

Ynpassingsplan 

De Skieding 

N358

16-12-2020 A. Fokkens

Deputearre Fokkens docht de neikommende 

tasizzing:

De Statenleden zullen op vertrouwelijke wijze op de 

hoogte worden gehouden van de vorderingen met 

betrekking tot de onteigeningen.

16-6-2021 Bestemming 

Fryslân Verzoekbesluit is in uw vergadering van 22-9-2021 vastgesteld. De ter inzage 

leggingstermijn was vanaf 17 februari 2022 tot en met 30 maart 2022. Er zijn drie 

zienswijzen ingediend. Op de zitting van 20 april 2022 hebben twee reclamanten (twee 

dossiers) de gelegenheid genomen om hun zienswijze toe te lichten aan de Corporate 

Dienst van het ministerie (CD). de derde mogelijke reclamant (één dossier) heeft geen 

gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Totaal zijn daarmee drie dossiers bij de projecten 

N358 Uterwei (één) en N358 Skieding (twee) aan de orde en opgenomen in het 

onteigeningsregister. Verwacht mag worden dat het Koninklijk Besluit (KB) wordt geslagen 

uiterlijk in september aanstaande. Dit moet (wet) plaatsvinden binnen zes maanden na de 

sluitingsdatum van de ter inzage legging van het ontwerp KB (30 maart 2022). Op grond 

van de thans beschikbare informatie is de inschatting dat voor deze drie dossiers de 

gerechtelijke fase zal aanbreken waarvoor het KB noodzakelijk is. Na slaan KB is de CD 

niet meer betrokken. De minnelijke onderhandelingen ter verkrijging van de voor deze 

projecten benodigde gronden gaan onverminderd door ook parallel aan de gerechtelijke 

stappen.
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2.531 04. Frageoerke 

oer de stân fan 

saken ‘Friese 

steunmaatregele

n’

16-12-2020 S. de Rouwe

De deputearre docht neikommende tasizzing:

Het college zal in het tweede pakket 

steunmatregelen accent geven aan lokale 

ondernemers.

16-6-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân 11-1-2021: Uitgezet binnen de dienst

2.566 03. Beliedsnota 

Ekonomy: 

Undernimmend 

Fryslân, mei-

inoar nei in 

brede wolfeart

6-1-2021 S. de Rouwe

Gedeputeerde de Rouwe zegt toe dat er bij de 

rapportage over de beleidsnota economie voor 

Provinciale Staten inzichtelijk zal worden gemaakt 

welke doelen uit het afwegingskader het goed doen 

en welke doelen de beoogde resultaten 

achterblijven.

6-7-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân Uitgezet binnen de dienst

2.542 03. Oeverbeheer 

vaarwegen – 

vaststellen 

voorkeursvariant

13-1-2021 A. Fokkens

-Het college zegt toe om in de stuurgroep 

Oeverbeheer te bespreken of het mogelijk en 

wenselijk is dat gemeenten, wanneer zij hoge kosten 

hebben voor het onderhoud, een bijdrage ontvangen 

uit het Oeverfonds.

13-7-2021 Bestemming 

Fryslân Wordt aan gewerkt. Wij komen hier bij de definitieve besluitvorming op terug

2.541 03. Oeverbeheer 

vaarwegen – 

vaststellen 

voorkeursvariant

13-1-2021 A. Fokkens

- Het college komt met een toelichting met daarin de 

volgende punten:antwoord op de vragen van 

mevrouw Wymenga-Kooistra. De vragen worden 

schriftelijk toegezonden;in hoeverre matcht dit 

voorstel met de keur van Wetterskip Fryslân.

13-7-2021 Bestemming 

Fryslân Wordt aan gewerkt. Wij komen hier in 2022 op terug.

2.540 05. Transitie 

openbaar 

busvervoer

13-1-2021 A. Fokkens

- Na corona zal jaarlijks overleg tussen de 

vervoerder en de scholengemeenschappen 

plaatsvinden. Dit wordt meegenomen in het 

programma van eisen en geldt ook voor de 

overbruggingsconcessie.

13-7-2021 Bestemming 

Fryslân Wij hebben dit opgenomen in het Programma van Eisen voor de overbruggingsconcessie 

en zullen dit ook opnemen in de opvolgende concessies.

2.539 05. Transitie 

openbaar 

busvervoer

13-1-2021 A. Fokkens

- Het college blijft oog houden voor de veiligheid bij 

bushaltes, ook bij het strekken van lijnen.

13-7-2021 Bestemming 

Fryslân Bij de implementatie van het transitieplan en de aanpassingen (strekken van lijnen) zullen 

wij rekening houden met de veiligheid bij bushaltes.

2.536 03. Oeverbeheer 

vaarwegen – 

vaststellen 

voorkeursvariant

13-1-2021 A. Fokkens

- De mogelijkheden voor wat betreft 

natuurvriendelijke oevers gaat het college bekijken.

13-7-2021 Bestemming 

Fryslân Wordt aan gewerkt. Wij komen hier bij de definitieve besluitvorming op terug. Deze 

toezegging is (nagenoeg) dezelfde toezegging als nummer 2253.

2.559 08. Oeverbeheer 

Vaarwegen

20-1-2021 A. Fokkens

Het college zal schriftelijk antwoorden op de vragen 

omtrent de Blauwe Diensten.

20-7-2021 Bestemming 

Fryslân Wordt aan gewerkt. Wij komen hier bij de definitieve besluitvorming op terug

2.557 08. Oeverbeheer 

Vaarwegen

20-1-2021 A. Fokkens

Het college zal in de verdere uitwerking meenemen 

dat waar langs de Turfroute een onredelijke situatie 

ontstaat, eventueel maatwerk toegepast zou kunnen 

worden.

20-7-2021 Bestemming 

Fryslân

Wordt aan gewerkt. Wij komen hier bij de definitieve besluitvorming op terug
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2.556 08. Oeverbeheer 

Vaarwegen

20-1-2021 A. Fokkens

Het college zal in het stuurgroepsoverleg de optie 

mee te nemen dat ook gemeenten een beroep 

kunnen doen op een financiële bijdrage uit het 

oeverfonds en zal helderheid te verstrekken over de 

precieze bijdrage die jaarlijks van gemeenten wordt 

verwacht.

20-7-2021 Bestemming 

Fryslân Wordt aan gewerkt. Wij komen hier bij de definitieve besluitvorming op terug. Deze 

toezegging is (nagenoeg) dezelfde toezegging als nummer 2542.

2.555 09. Beleidsnota 

Economie 

20-1-2021 S. de Rouwe

Het college zal met de initiatiefnemers van de 

Academie van Franeker een gesprek voeren over 

welke bijdrage de academie kan leveren aan dit 

beleid en komt in het najaar hierop terug.

20-7-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân Uitgezet binnen de dienst

2.554 09. Beleidsnota 

Economie 

20-1-2021 S. de Rouwe

Het college neemt de Blue Delta elementen in de 

monitoring van de Brede welvaart op en komt hierop 

terug in de Staten.

20-7-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2021-07-15: De Friese monitor Brede welvaart is in ontwikkeling, gebaseerd op de nationale 

monitor.

2.553 09. Beleidsnota 

Economie 

20-1-2021 S. de Rouwe

Het college zal de gedachte achter de klassieke 

waarden benoemen in het onderwijsakkoord

20-7-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân Uitgezet binnen de dienst

2.552 09. Beleidsnota 

Economie 

20-1-2021 S. de Rouwe

Het college neemt contact op met de griffie om een 

gezamenlijke sessie te organiseren met GS, PS en 

FSP om de monitoring de Brede Welvaart te 

bespreken.

20-7-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2021-07-15: op 25 mei is aan uwe Staten een brief gezonden met een rapportage, 

ingevolge toezegging 2373.

2.551 08. Oeverbeheer 

Vaarwegen

20-1-2021 GrienLinks; PvdD; 

D66; PvdA; FNP; SP; 

CDA

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

• Bij het uitwerken van de plannen voor het 

onderhouden van de oevers in de provincie Fryslân 

de ecologische waarden te benoemen;

• Bij het in te stellen oeverfonds criteria op te nemen 

zodat de ecologische waarden behouden en 

versterkt worden.

20-7-2021 Bestemming 

Fryslân Wordt aan gewerkt. Wij komen hier bij de definitieve besluitvorming op terug

2.549 09. Beleidsnota 

Economie

20-1-2021 CDA; VVD; PvdA

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

- Zich optimaal in te zetten voor de huidige en 

toekomstige Noordelijke economische 

samenwerking;

- Synergie te zoeken op de beleidsthema’s die zich 

daarvoor lenen zonder de Fryske belangen en 

identiteit tekort te doen;

20-7-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân Uitgezet binnen de dienst
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2.548 Moasje frjemd 

oer de Skries op 

1

20-1-2021 CDA; PvdA; FNP; 

VVD fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten / sprekke 

as harren miening út

- om lanlik oan te trúnen op struktuereel ekstra 

middels foar greidefûgelbehear, lykas oanjûn wurdt 

yn it ‘Aanvalsplan Grutto’2 en de ynisjatyfnotysje 

“Weidse blik op weidevogels”3 (sjoch ek de 

oannommen moasje “acties gewenst voor 

weidevogels” fan de PvdA dd 16-09-2020)4 ; - om 

de agraryske kollektiven yn te skeakeljen om alfêst 

te ynfentarisearjen wêr’t útwreiding fan de 

greidefûgelgebieten mei optimaal biotoop foar de 

fûgels en piken yn boerelân mooglik is; - om nij 

Provinsjaal natuerbehear safolle mooglik fuort te 

setten as greidefûgelbehear, op dy plakken dêr’t de 

biotoop der geskikt foar is of geskikt foar te meitsjen 

is; - om by de TBO’s oan te trúnen om yn de 

besteande gebieten mear te fokusjen op 

greidefûgelbehear op dy plakken, dêr’t it biotoop 

geskikt is of geskikt te meitsjen is; - om mear yn te 

setten op predaasjebehear (sjoch ek de oannommen 

moasje “faasje yn it proses fan it CDA5 ): by de 

minister en de lanlike polityk oan te jaan dat wetlike 

kaders oangeande soartenbehear goed 

greidefûgelbehear opkeare

20-7-2021 Groen Fryslân

Mede door inzet van de Provincie Fryslan heeft het ministerie van LNV voor het jaar 2022 

€ 3 mln. extra beschikbaar gesteld voor weidevogelbeheer in het kader van het 

Aanvalsplan Grutto. Van deze € 3 mln. gaat € 1,5 mln. naar Fryslan. Hierover bent u 

geïnformeerd in onze brief d.d. 2/11/2021 (met kenmerk 01927747).Over de acties die in de 

loop van 2022 in gang zijn gezet, verwachten wij u tegen eind 2022 nader te kunnen 

informeren.

2.547 Moasje (frjemd) 

fan treurnis

20-1-2021 CDA; ChristenUnie; 

D66; FNP; FvD; 

GrienLinks; PvdA; 

PVV; SP; VVD; 

50PLUS; PvdD

sprekke Provinsjale Steaten fan Fryslân har treurnis 

út oer it hanneljen fan de Europeeske Kommisje; 

fersykje de griffy om: • it boadskip fan dizze moasje 

fan treurnis oer te bringen oan de Europeeske 

Kommisje; • in ôfskrift fan dizze moasje te 

ferstjoeren oan de parleminten, regearingen en oare 

partijen1 dy’t har rûnom yn Europa ynset hawwe foar 

it boargerinisjatyf;

20-7-2021 Steategriffy

2.546 07. Transitie 

openbaar 

vervoer

20-1-2021 A. Fokkens

Het college zal dit jaar terugkomen met antwoorden 

op de onderzoeksvragen naar bestaande OV 

vervoersvormen in dun bevolkte gebieden in Europa 

(first en last mile).

20-7-2021 Bestemming 

Fryslân Bij het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) zal teruggekomen worden op deze vragen.

2.545 09. Beleidsnota 

Economie

20-1-2021 ChristenUnie; 

GrienLinks verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om 

in samenwerking met de onderwijsinstellingen te 

kijken hoe het vakgebied circulaire economie 

gestimuleerd en geborgd kan worden in het MBO, 

HBO en WO.

20-7-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022 01 19: In het WO is er een opleiding gestart die leidt tot een bachelor Circulaire 

Economie. Deze opleiding scoort zeer goed

Op HBO niveau is er inmiddels het lectoraat circulaire plastics opgezet

2.544 09. Beleidsnota 

Economie

20-1-2021 D66; PvdA

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

In het maken van het beleid om het gemiddeld 

besteedbaar inkomen te verhogen oog te houden 

voor de lagere inkomens om zo sociale ongelijkheid 

zoveel mogelijk te voorkomen.

20-7-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân Uitgezet binnen de dienst
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2.581 03. 

Demokratyske 

Fernijing yn 

Fryslân 

10-2-2021

Toegezegd wordt om de volgende vragen nog voor 

de behandeling van dit onderwerp in de 

Statenvergadering van 17 februari a.s. te 

beantwoorden:

-de vraag van de heer J. Graansma (FvD) over het 

digitale raadplegingssysteem;

-de vraag van mevrouw H. Jansen (PvdA) over de 

bredere budgetten: een verduidelijking over hoe 

besluitpunt 8 van dit voorstel zich verhoudt tot 

bestuurlijke vernieuwing;

-de vraag van mevrouw C. Kuipers (GrienLinks) 

over besluitpunt 7 van het voorstel a.

10-8-2021 Steategriffy

2.567 03. Rapport 

Noordelijke 

Rekenkamer 

'Visit Friesland - 

De Marketing 

van het toerisme'

10-2-2021 A. Fokkens

Gedeputeerde de Rouwe zegt toe PS voor het einde 

van het jaar nader te informeren over de 

ontwikkeling van de nationale monitoring.

10-8-2021 Leefbaar Fryslân Stavaza 08-07-2021:

Dit sluit aan op de opgave Data op orde van het beleid Gastfrij Fryslân.

2.571 07. 

Demokratyske 

fernijing yn 

Fryslan

17-2-2021 VVD; FNP

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten 

Beleid en beleidsontwikkeling en de voorgenomen 

wijze van uitvoering te vertalen in beeld en geluid en 

op deze manier beslissers en de inwoners van 

Fryslan beter en breder te informeren en daarmee 

het beoogde draagvlak te versterken.

17-8-2021 Bestjoer en 

Direksje motie 2.571 (inzetten van beeld en geluid bij beleidsontwikkeling): dit krijgt tevens invulling 

via de (uitvoering van) het provinciale communicatiebeleid, ook zal er in de participatienota 

aandacht zijn voor het toegankelijk maken van overheidsprocessen via o.a. heldere taal en 

het inzetten van beeld en geluid

2.570 07. 

Demokratyske 

fernijing yn 

Fryslan

17-2-2021 PvdA; GrienLinks

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten het 

digitale platform als eerste in te zetten voor een 

onderzoek onder groepen inwoners die tot nu toe niet 

betrokken zijn bij de provinciale politiek, zoals jongeren, 

over de wijze waarop zij betrokken willen worden bij de 

politieke vraagstukken en het politieke proces en 

welkeideeën zij hebben over de wijze waarop het 

vertrouwen van jongeren en andere doelgroepen in de 

overheid en de politiek verbeterd kan worden.

17-8-2021 Bestjoer en 

Direksje Het betrekken van jongeren via het digitale participatieplatform heeft in 2021 direct 

plaatsgevonden als onderdeel van de ontwikkeling van dit participatieplatform. Nagegaan is 

hoe jongeren betrokken willen worden en welke verdere ideeën zij hebben om de 

betrokkenheid van jongeren bij de politiek te vergroten. Ook bij volgende peilingen/enquêtes 

via dit platform zal speciaal aandacht zijn voor het betrekken van jongeren.
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2.569 06. Rapport 

Noordelijke 

Rekenkamer 

'Visit Friesland - 

De Marketing 

van het toerisme'

17-2-2021 A. Fokkens PvdA; VVD

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten• 

ervoor te zorgen dat Merk Fryslan over dit jaar 

verantwoording kan afleggen over de bestede 

middelen volgens de provinciale voorwaarden en 

over de effecten van het toerisme- en 

marketingbeleid en Provinciale Staten begin 2022 te 

informeren hoe het in 2021 is verbeterd tot het 

niveau dat GS en PS mogen verwachten;

• Merk Fryslan de opdracht mee te geven om begin 

2022 en daarna periodiek (bijvoorbeeld in de 

jaarverslagen en de (tussen)rapportages) te laten 

zien op welke doelgroepen is gemikt en met welke 

middelen dat is gebeurd;

• Merk Fryslan bij te laten houden hoe het werk van 

Merk Fryslan aansluit en inspeelt op het Friese 

beleid voor slimme groei in de gastvrijheidssector, 

met oog voor de wens om toeristen te spreiden over 

regio's en seizoenen en GS en PS begin 2022 en 

daarna periodiek (bijvoorbeeld in de jaarverslagen) 

te informeren;

17-8-2021 Leefbaar Fryslân Stavaza 08-07-2021:

Hierover zijn we met Merk Fryslân in gesprek.

Stavaza 15-03-2022:

De jaarrapportage over 2021 moet voor 1 mei 2022 bij de provincie zijn ingediend. Daarna 

zullen we PS hierover informeren.

2.579 08. Startnotysje 

útfieringsprogra

mma Fryske 

oanpak stikstof

17-2-2021 K. Fokkinga

Deputearre Fokkinga docht de neikommende 

tasizzing.

It kolleezje seit ta yn IPO ferbân omtinken te jaan 

oan de mooglikheden foar it nimmen fan 

boarnemaatregels yn alle sektoaren en dizze sekuer 

yn byld te bringen by it útfieringsprogramma.

17-8-2021 Groen Fryslân

De útfiering fan dizze tasizzing is belutsen yn it skriuwen fan it Utfieringsprogramma 

Stikstofoanpak Fryslân. Op 22/5/2022 hawwe jo steaten ynstimd mei dit UPS.

Wy slaan foar dizze tasizzing ôf te fieren fan jo list mei Moasjes en Tasizzingen.  

2.634 08. No & Moarn 

pakket II

21-4-2021 S. de Rouwe

Het college kijkt ook naar welzijn en 

gezondheidszorg als gebieden waar dit 

coronapakket aan kan bijdragen.

21-10-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân

2.633 08. No & Moarn 

pakket II

21-4-2021 S. de Rouwe

Het college zal contact opnemen met de gemeenten 

die volgens de Rabobankscan sterker geraakt zijn.

21-10-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2021-12-01: Het beeld van de sterker geraakte gemeenten verandert in de loop van de tijd. 

Er zal contact met de RABO worden opgenomen voor een update van de scan.

2.632 08. No & Moarn 

pakket II

21-4-2021 S. de Rouwe

Het college stuurt PS ieder kwartaal een overzicht 

van de opengestelde regelingen met daarin 

informatie over de geldende voorwaarden, aantal 

aanvragen en de effecten.

21-10-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2021-11-25: Per kwartaal wordt er aan uwe Staten een update gestuurd. De laatste update 

is aan u verstuurd op 30 november.

2.630 07. 

Einevaluaasje 

Nota 

Greidefûgels 

2014-2020 en 

Startnotysje 

Greidefûgels 

2021-2030

21-4-2021 D. Hoogland

It kolleezje sil ûndersyk dwaan nei wat wol en wat 

net kin binnen de mêstwet, omtrint it boppe de grûn 

útride, sûnder dat dit ynfloed hat op derogaasje.

21-10-2021 Groen Fryslân

De ôfhanneling fan dizze moasje / tasizzing is belûke by de Nota Weidevogelbeleid 2021-

2030, dy't op 24/11/2021 oan PS foarlein is.
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2.624 06. 

Utfieringsaginda 

Wenje ‘Fryske 

wenningmerk yn 

beweging’ (2021-

2023) 

21-4-2021 K. Fokkinga

It ûnderwerp ‘koppeling verduurzamen en 

levensloopbestendig maken van woningen’ sil 

meinommen wurde yn de petearen mei de 

gemeenten.

21-10-2021 Leefbaar Fryslân Op 6 juli 2021 zijn PS met een brief (docbasenr. 01886157) geïnformeerd over de wijze 

waarop deze toezegging wordt behandeld.

Deze toezegging betreft de kwalitatieve invulling van de woningvoorraad, waarvan de 

autonome bevoegdheid ligt bij de gemeenten. De koppeling ‘verduurzaming en 

levensloopbestendig maken van woningen’ zullen wij vanuit onze agenderende rol als vast 

agendapunt meenemen in de gesprekken met de gemeenten.

Stavaza 12 juli 2022:

Op 12 juli 2022 zijn PS per brief (docbasenr. 02009829) geïnformeerd over de laatste stand 

van zaken van de Uitvoeringsagenda Wonen en de uitvoering van de aangenomen moties 

en toezeggingen.

2.622 06. 

Utfieringsaginda 

Wenje ‘Fryske 

wenningmerk yn 

beweging’ (2021-

2023) 

21-4-2021 K. Fokkinga

It ûndersyk Revolverend fonds sil meinommen 

wurde yn aksje 3. 

21-10-2021 Leefbaar Fryslân Op 6 juli 2021 zijn PS met een brief (docbase nr. 01886157) geïnformeerd over de wijze 

waarop de toezegging wordt behandeld. 

Bij het onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot een herstructureringsaanpak en 

een herstructureringsregeling/-fonds zullen wij in de opdrachtformulering meegeven tevens 

een onderzoek te doen naar het totale financiële instrumentarium dat hierbij kan worden 

ingezet. Hieronder valt tevens een onderzoek naar de mogelijkheden om in een dergelijk 

fonds middelen revolverend in te zetten.

Stavaza 12 juli 2022:

Op 12 juli 2022 zijn PS per brief (docbasenr. 02009829) geïnformeerd over de laatste stand 

van zaken van de Uitvoeringsagenda Wonen en de uitvoering van de aangenomen moties 

en toezeggingen.

2.620 06. 

Utfieringsaginda 

Wenje ‘Fryske 

wenningmerk yn 

beweging’ (2021-

2023) 

21-4-2021 K. Fokkinga

As der in reële fraach fanút de gemeenten komt foar 

ekstra wenten, bûten de fêstleine wenningbou-

ôfspraken, dan wol it kolleezje meitinke oer mooglike 

oplossings.

21-10-2021 Leefbaar Fryslân Op 6 juli 2021 zijn PS met een brief (docbase nr. 01886157) geïnformeerd over de 

behandeling van deze toezegging.  Voor goed onderbouwde en kwalitatieve plannen die 

nog niet zijn meegenomen in de regionale woningbouwafspraken gaan wij in gesprek met 

de regio over mogelijke oplossingen.

Stavaza 12 juli 2022:

Op 12 juli 2022 zijn PS per brief (docbasenr. 02009829) geïnformeerd over de laatste stand 

van zaken van de Uitvoeringsagenda Wonen en de uitvoering van de aangenomen moties 

en toezeggingen.

2.619 06. 

Utfieringsaginda 

Wenje ‘Fryske 

wenningmerk yn 

beweging’ (2021-

2023) 

21-4-2021 K. Fokkinga

De winsken foar fersnelling fan wentebou wurde 

meinommen yn de petearen mei de gemeenten.

21-10-2021 Leefbaar Fryslân Op 6 juli 2021 zijn PS per brief (docbase nr. 01886157) geïnformeerd over de wijze waarop 

deze toezegging wordt behandeld. De versnelling van de woningbouw zal als vast 

agendapunt onderdeel uitmaken van de gesprekken met de regio/gemeenten.

Stavaza 28-02-2022:

In oktober 2021 is de regeling Flexpool Versnelling voorfase woningbouw opengesteld.

Stavaza 12 juli 2022:

Op 12 juli 2022 zijn PS per brief (docbasenr. 02009829) geïnformeerd over de stand van 

zaken van de Uitvoeringsagenda Wonen en de uitvoering van de aangenomen moties en 

toezeggingen.
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2.617 06. 

Utfieringsaginda 

Wenje ‘Fryske 

wenningmerk yn 

beweging’ (2021-

2023) 

21-4-2021 K. Fokkinga

Yn de fryske wenmonitor silspesifike oandacht wêze 

foar starters.

21-10-2021 Leefbaar Fryslân Op 6 juli 2021 zijn PS per brief (docbase nr. 01886157) over de wijze waarop deze 

toezegging wordt behandeld. In de ontwikkeling van de Friese woonmonitor zal aandacht 

worden besteed.

Stavaza 28-02-2022:

Eind 2021 zijn we gestart met de planmonitor wonen. Hierin is ook de betaalbaarheid van 

wonen opgenomen. Daarnaast werken we samen met onder andere de Friese 

Woningcorporaties en de Friese makelaars aan een monitor waarin aandacht is voor 

verschillende doelgroepen. Als de eerste rapportages beschikbaar zijn, informeren wij PS 

hierover. 

Stavaza 12 juli 2022:

Op 12 juli 2022 zijn PS per brief (docbasenr. 02009829) geïnformeerd over de stand van 

zaken van de Uitvoeringsagenda Wonen en de uitvoering van de aangenomen moties en 

toezeggingen.

2.613 04. Mondelinge 

vragen over 

Referendumvero

rdening

21-4-2021 A.A.M. Brok

It kolleezje sil ûndersykje wat de digitale 

mooglikheden binne yn it ljocht fan de formele 

kontekst fan de feroardering en binnen de noarmen 

dy wy hjoed de dei hantearje.

21-10-2021 Bestjoer en 

Direksje Stand van zaken februari 2022:

In 2021 is bij de behandeling van een initiatiefvoorstel van FvD gesproken over het houden 

van een provinciaal referendum.

Daarbij is ook de vraag aan de orde gekomen in hoeverre het proces om een referendum te 

kunnen houden kan worden ‘gedigitaliseerd’.

Navraag bij IFZ leerde toen dat dit minder eenvoudig is dan dat het lijkt en e.e.a. niet op 

korte termijn kon/kan worden gerealiseerd. Dat hield en houdt verband met techniek, maar 

ook met informatieveiligheid, waaronder de bescherming van persoonsgegevens.

Op dit moment wordt een begin gemaakt met het opstellen van een (nieuwe) zgn. 

Participatieverordening, die in de Provinciewet wordt voorgeschreven. De huidige 

Referendumverordening wordt hierin opgenomen. Onderdeel hiervan is het via 

elektronische weg organiseren van diverse vormen van inspraak en hiermee vergelijkbare 

participatievormen, waaronder een referendum. Het wordt dus breder opgepakt. Dat past 

overigens in een wetsvoorstel dat de mogelijkheid van digitaal zakendoen met de overheid 

verplicht (inwerkingtreding voorzien per 1.1.23). De feitelijke realisatie van de digitale 

component ligt bij IFZ.

Op dit moment wordt gewerkt aan de (nieuwe) Participatieverordening, die in de 

Provinciewet wordt voorgeschreven. De huidige Referendumverordening krijgt hierin een 

plek. Onderdeel van de Participatieverordening zijn digitale mogelijkheden voor diverse 

vormen van inspraak en hiermee vergelijkbare participatievormen, waaronder referenda. De 

Participatieverordening wordt uiterlijk in december 2022 voorgelegd aan PS, mogelijk al 

eerder, bij de vaststelling van het participatiebeleid (sept/okt 2022).

2.607 08. No & Moarn 

pakket II

21-4-2021 CDA; FNP; PvdA; 

GrienLinks; 50PLUS; 

D66; SP; 

ChristenUnie

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten In 

het kader van de nota “No & Moarn maximaal 

€100.000 beschikbaar te stellen om te  stimuleren 

om reizigers weer terug te krijgen in het openbaar 

vervoer, waarbij het  aanvullende acties moeten zijn 

op hetgeen de vervoerder en/of de sector de 

komende tijd  al gaan doen.

21-10-2021 Bestemming 

Fryslân 2021-12-01: In de informerende brief met kenmerk 01934270,  update over de uitvoering van het No 

& Moarn pakket die in December naar Uwe Staten is gestuurd is aangegeven dat aan deze motie is 

voldaan.Wij hebben u deze motie ter afvoering van de lijst aangeboden voor uw vergadering op 23 

maart 2022. U heeft via amendement 1 besloten deze motie nog niet van de lijst te willen afvoeren. 

Wij nemen de motie opnieuw in behandeling.  
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Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen als bijlage bij de 2de Berap 2022 (pijldatum 11 augustus 2022)

Id Titel Datum Portefeuillehou

der

Motie ingediend 

door

Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Behandelend 

Afdeling

Afhandeling

2.606 07. 

Einevaluaasje 

Nota 

Greidefûgels 

2014-2020 en 

Startnotysje  

Greidefûgels 

2021-2030

21-4-2021 Statenlid 

Goudzwaard; FNP; 

CDA; FvD; VVD; D66

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten in 

Den Haag aan te dringen om ruimte  binnen de 

mestwet te vinden die pilots met bovengronds 

uitrijden van drijfmest in  weidevogelkerngebieden 

mogelijk maken, zonder dat dit invloed heeft op de 

derogatie.

21-10-2021 Groen Fryslân

De ôfhanneling fan dizze moasje / tasizzing is belûke by de Nota Weidevogelbeleid 2021-

2030, dy't op 24/11/2021 oan PS foarlein is.

2.605 07. 

Einevaluaasje 

Nota 

Greidefûgels 

2014-2020 en 

Startnotysje  

Greidefûgels 

2021-2030

21-4-2021 D66; SP; PvdA; 

Statenlid Goudzwaard verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

- onderzoek te doen naar instrumenten om de 

functie van weidevogelgebieden te  behouden na 

overlijden van of verkoop door de beheerder;

- Daarbij de voor- en nadelen van ieder instrument in 

kaart te brengen;

- Dit uit te werken in de beleidsnota ‘Weidevogels 

2021-2030’ en ter besluitvorming  aan Provinciale 

Staten voor te leggen.

21-10-2021 Groen Fryslân

Naar verwachting vindt eind september in een informerende brief aan PS terugkoppeling 

plaats over de ontwikkelingen, t.t.v. de vaststelling door GS van de subsidieregeling 

duurzaam behoud weidevogelgraslanden. Momenteel wordt het afwaarderingsinstrument 

uitgewerkt.

2.600 07. 

Einevaluaasje 

Nota 

Greidefûgels 

2014-2020 en 

Startnotysje  

Greidefûgels 

2021-2030

21-4-2021 CDA; PvdA; FNP; 

VVD; Statenlid 

Goudzwaard

fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten

• mei de partners fan it Olterterpoerlis in mienskiplik 

kommunikaasjeplan oer  greidefûgelbehear te 

meitsjen, wêryn neist foldwaande leefgebiet, ek it  

predaasjebehear as ûnmisbere skeakel foar goed 

greidefûgelbehear beneamd wurdt.

• kommunikaasje nei de mienskip oer de needsaak 

fan predaasjebehear in ûnderdiel te  meitsjen fan ‘e 

gebietsopjefte, foar partijen mei in behearsubsydzje.

21-10-2021 Groen Fryslân

Er wordt gewerkt aan een communicatieplan leefgebieden en predatiebeheer 

Olterterpoverleg. Eind 2022 verwachten wij u nader te kunnen informeren.

2.598 06. 

Utfieringsaginda 

Wenje ‘Fryske 

wenningmerk yn 

beweging’ (2021-

2023)

21-4-2021 K. Fokkinga ChristenUnie; 

GrienLinks; SP Fersiket it kolleezje fan Deputearre Steaten

• mear bewustwurding te kreëarjen omtrint deminsje, 

mei namme ek op it mêd fan  wenjen en it langer 

thûswenjen fan dizze groep minsken.

• om hiel Fryslân yn de mande mei al har gemeenten 

deminsjefreonlik te meitsjen

• oan te sluten by de beweging Dementie vriendelijke 

gemeenschapii

• hjirby har fasilitearjende en stimulearjende rol as 

Provinsje yn te nimmen sa as  beneamt yn 

bestjoersakkoart Lok op 1.

21-10-2021 Leefbaar Fryslân

Op 6 juli 2021 zijn PS per brief (docbase nr. 01886157) geïnformeerd over de behandeling 

van deze motie. Wij nemen uw verzoek mee in de gesprekken met de gemeenten, 

woningcorporaties, andere partijen en de Taskforce Langer Thuis om te onderzoeken welke 

bijdrage de provincie vanuit haar rol en taak kan leveren om er voor te zorgen dat de 

toekomstige woningvoorraad passend is bij de vraag van de gehele vergrijzende bevolking. 

We zullen hierover voor de zomer 2022 aan Provinciale Staten rapporteren.

Stavaza 12 juli 2022:

Op 12 juli 2022 zijn PS per brief (docbasenr. 02009829) geïnformeerd over de stand van 

zaken van de Uitvoeringsagenda Wonen en de uitvoering van de aangenomen moties en 

toezeggingen.
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Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen als bijlage bij de 2de Berap 2022 (pijldatum 11 augustus 2022)

Id Titel Datum Portefeuillehou

der

Motie ingediend 

door

Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Behandelend 

Afdeling

Afhandeling

2.596 06. 

Utfieringsaginda 

Wenje ‘Fryske 

wenningmerk yn 

beweging’ (2021-

2023)

21-4-2021 K. Fokkinga CDA; Statenlid 

Goudzwaard; FNP fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten

- de gemeenten – wêr noadich – de helpende hân te 

bieden om te kommen ta  fersnelling fan de 

wentebou

21-10-2021 Leefbaar Fryslân Op 6 juli 2021 zijn PS per brief (docbase nr. 01886157) geïnformeerd over de wijze waarop 

deze motie wordt behandeld. 

Wij zien deze motie als steun voor de Uitvoeringsagenda Wonen. In hoofdstuk 4.2 hebben 

we verschillende acties geformuleerd waarmee we gemeenten de helpende hand kunnen 

bieden om de woningbouw te versnellen. Dit moet echter wel nadrukkelijk bekeken worden 

in samenhang met de herstructureringsopgave en het toekomstbestendig maken van de 

huidige woningvoorraad. In de periode 2020 zijn er meer dan 2.000 woningen gerealiseerd 

in Fryslân (bron CBS). De productie in Fryslân ligt daarmee goed op koers (gemiddeld ca. 

1.000 woningen per jaar nodig, eerste vijfjaar iets meer). De plancapaciteit die nodig is voor 

de 10.150 woningen ligt reeds besloten in harde plancapaciteit. Daar waar nog 

plancapaciteit nodig is zal de Flexpoolregeling (zie ook hiervoor Motie 2.591) kunnen 

worden ingezet ten behoeve van inhuur van expertise en kennis. De Flexpoolregeling biedt 

ondersteuning aan gemeenten om ruimtelijke plannen te versnellen.

Stavaza 12 juli 2022:

Op 12 juli 2022 zijn PS per brief (docbasenr. 02009829) geïnformeerd over de stand van 

zaken van de Uitvoeringsagenda Wonen en de uitvoering van de aangenomen moties en 

toezeggingen.

2.595 06. 

Utfieringsaginda 

Wenje ‘Fryske 

wenningmerk yn 

beweging’ (2021-

2023)

21-4-2021 K. Fokkinga CDA; Statenlid 

Goudzwaard; FNP; 

PvdA; GrienLinks

fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten

- as der in reële fraach fanút de gemeenten komt 

foar ekstra wenten, bûten de  fêstleine wenningbou-

ôfspraken, it kolleezje dy fraach net neist him delleit 

mei  allinne in berop op de ôfspraken dy’t makke 

binne oer oantallen, mar meitinkt oer  mooglike 

oplossings.

21-10-2021 Leefbaar Fryslân Op 6 juli 2021 zijn PS per brief (docbase nr. 01886157) geïnformeerd over de wijze waarop 

deze motie wordt behandeld.

De regionale woningbouwafspraken betreffen maatwerk en zijn flexibel van aard. Bij reële 

en goed onderbouwde projecten denken wij met de regio en de gemeente mee over goede 

maatwerkoplossingen. Deze manier van werken maakt onderdeel uit van het continue 

proces van de regionale woningbouwafspraken. De gemaakte afspraken worden dan ook 

regelmatig herijkt. Herijken vindt plaats naar aanleiding van actuele prognoses, monitoring, 

nieuwe inzichten of ontwikkelingen of, indien goed onderbouwd en aantoonbaar, op verzoek 

van de regio/gemeente. Dat biedt flexibiliteit, ook om in te kunnen spelen op gewenste 

woonkwaliteiten waar aantoonbaar behoefte aan is. We willen niet alleen inspelen op de 

huidige vraag maar ook rekening houden met de demografische ontwikkelingen en 

zorgdragen voor een toekomstige woningvoorraad die kwalitatief op orde is.

Stavaza 12 juli 2022:

Op 12 juli 2022 zijn PS per brief (docbasenr. 02009829) geïnformeerd over de stand van 

zaken van de Uitvoeringsagenda Wonen en de uitvoering van de aangenomen moties en 

toezeggingen.

2.594 06. 

Utfieringsaginda 

Wenje ‘Fryske 

wenningmerk yn 

beweging’  (2021-

2023)

21-4-2021 K. Fokkinga CDA; Statenlid 

Goudzwaard; FNP; 

GrienLinks; SP; PvdA

fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten- doarpen 

en gemeenten romhertich by te stean mei it opsetten 

fan in DOM om de  wenningbou-opjefte, sawol 

kwalitatyf as kwantitatyf, yn de doarpen fia de 

metoade  DOM meïelkoar op te pakken;

- inisjativen fan ûnderop om de wen- en 

leefomjouwing yn doarpskearnen op te  knappen 

troch it opsetten fan in DOM, romhertich by te stean 

mei advys oer de  opset en oanpak fan sa’n projekt.

21-10-2021 Leefbaar Fryslân

Op 6 juli 2021 zijn PS per brief (docbase nr. 01886157) geïnformeerd over de wijze waarop 

deze motie wordt behandeld.

Deze motie sluit aan bij resultaat 30 van het Bestuursakkoord ‘Geluk op 1’: ‘het aantal 

Dorpsontwikkelingsmaatschappijen in Fryslân is toegenomen’. Hier staat verder ‘’Noordoost-

Fryslän experimenteerde de afgelopen jaren met Dorpsontwikkelingsmaatschappijen 

(DOM’s).” In het kader van dit resultaat ondersteunen wij dorpen en gemeenten samen met 

het opzetten van een DOM (instrument) als zij daartoe een verzoek doen. Het 

programmateam DOM levert hiervoor advies en biedt begeleiding in de vorm van een 

onafhankelijke verbinder. Om dit te realiseren is er 1 miljoen euro beschikbaar in deze 

coalitieperiode. Met de DOM-methode zijn we in het kader van het Transitiefonds bezig met 

het zogenaamde GKK-model (Groei Kwaliteit Krimp). In de dorpen van ANNO liggen er 

kansen om de woonkwaliteit te verbeteren en de dorpen klaar te maken voor de toekomst. 

Medio 2021 zijn er drie pilot-dorpen met GKK van start gegaan: Gerkesklooster-Stroobos, 

Engwierum en Blija. Zodra deze pilot is afgerond kan de werkwijze aangescherpt en verder 

uitgerold worden.
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Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen als bijlage bij de 2de Berap 2022 (pijldatum 11 augustus 2022)

Id Titel Datum Portefeuillehou

der

Motie ingediend 

door

Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Behandelend 

Afdeling

Afhandeling

2.593 06. 

Utfieringsaginda 

Wenje ‘Fryske 

wenningmerk yn 

beweging’ (2021-

2023)

21-4-2021 K. Fokkinga PvdA; CDA

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten- 

om in samenspraak met gemeentes een extra 

inspanning te leveren om het bouwen van  

verplaatsbare woningen te stimuleren;

- met een voorstel te komen op welke wijze de 

provincie vanuit haar rol een oplossing wil bieden bij  

het stimuleren van de bouw van verplaatsbare 

woningen

21-10-2021 Leefbaar Fryslân Op 6 juli 2021 zijn PS per brief (docbase nr. 01886157) geïnformeerd over de wijze waarop 

deze motie wordt behandeld. 

In het kader van de (totstandkoming van) de Uitvoeringsagenda Wonen hebben wij vraag 

en aanbod ten aanzien van flexwonen in Fryslän laten onderzoeken door Adviesbureau 

Companen. Hier zijn de gemeenten bij betrokken geweest en zij hebben input geleverd. De 

uitkomsten van het onderzoek zijn met de gemeenten gedeeld. Om flexwonen te stimuleren, 

hebben wij in hoofdstuk 4.2 sub 6 van de Uitvoeringsagenda opgenomen dat wij gaan 

inzetten op een regeling ‘herbestemming transformatie/sloop in combinatie met flexwonen’. 

Met de beschikbare middelen zullen we opnieuw de regeling voor Herbestemming en Sloop 

2018 inzetten, aangevuld met mogelijkheden voor ondersteuning voor flexwonen. Wij 

verwachten in het eerste kwartaal van 2022 deze regeling open te kunnen stellen. 

In de Uitvoeringsagenda, op pagina 18, is het volgende opgenomen: "Ook planologisch 

tijdelijke vormen van zelfstandige huisvesting geven invulling aan de woningbehoefte die 

wordt gezien voor de komende jaren. In de regionale woningbouwafspraken kan 

experimenteel voor tijdelijke innovatieve en circulaire vormen passend qua aard en schaal 

bij de woningbehoefte van deze regio worden gekeken naar maatwerkafspraken binnen de 

regionale woningbouwafspraken.

Stavaza 12 juli 2022:

Op 12 juli 2022 zijn PS per brief (docbasenr. 02009829) geïnformeerd over de stand van 

zaken van de Uitvoeringsagenda Wonen en de uitvoering van de aangenomen moties en 

toezeggingen.

2.592 06. 

Utfieringsaginda 

Wenje ‘Fryske 

wenningmerk yn 

beweging’ (2021-

2023)

21-4-2021 K. Fokkinga PvdA; SP

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om 

in samenwerking met gemeenten een quickscan te  

maken waarbij in kaart wordt gebracht waar in de 

steden en dorpen in Fryslân verkrotting en 

langdurige  leegstand is en welke panden eventueel 

in aanmerking kunnen komen voor een (tijdelijke) 

woonfunctie.

21-10-2021 Leefbaar Fryslân Op 6 juli 2021 zijn PS per brief (docbase nr. 01886157) geïnformeerd over de wijze waarop 

deze motie wordt behandeld.

In de Uitvoeringsagenda Wonen is in hoofdstuk 4.2, actie 2, aangegeven dat we kwalitatief 

onderzoek gaan uitvoeren naar de staat van de woningvoorraad en leefomgeving. Wij gaan 

dit onderzoek verbreden, waarbij we in samenwerking met de gemeenten, waar mogelijk, 

verkrotting en langdurige leegstand in kaart gaan brengen. Wij verwachten in het vierde 

kwartaal van 2021 hiertoe een opdracht te kunnen verstrekken.

Stavaza 15 maart 2022:

Er is opdracht verleend om onderzoek te doen naar de wijze waarop we dit in kaart kunnen 

brengen en ook kunnen monitoren. We verwachten in het tweede kwartaal van 2022 

hierover aan PS te kunnen rapporteren.

Stavaza 12 juli 2022:

Op 12 juli 2022 zijn PS per brief (docbasenr. 02009829) geïnformeerd over de stand van 

zaken van de Uitvoeringsagenda Wonen en de uitvoering van de aangenomen moties en 

toezeggingen.
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Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen als bijlage bij de 2de Berap 2022 (pijldatum 11 augustus 2022)

Id Titel Datum Portefeuillehou

der

Motie ingediend 

door

Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Behandelend 

Afdeling

Afhandeling

2.591 06. 

Utfieringsaginda 

Wenje 'Fryske 

wenningmerk yn 

beweging' (2021-

2023)

21-4-2021 K. Fokkinga PvdA; SP

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om 

met gemeenten in gesprek te gaan en hierbij  

vormen van alternatieve woningbouw (zoals 

zelfbouw) door initiatiefnemers extra te stimuleren  

en aan te jagen, waarbij initiatiefnemers zoveel 

mogelijk ontwikkelmogelijkheden krijgen om 

(kleinschalige) projecten te ontwikkelen

21-10-2021 Leefbaar Fryslân

Op 6 juli 2021 zijn PS per brief (docbase nr. 01886157) geïnformeerd over de wijze waarop 

deze motie wordt behandeld. 

Deze motie is gericht op de kwalitatieve invulling van de woningbouwopgave. Alhoewel de 

kwalitatieve invulling van de woningbouwopgave een primaire verantwoordelijkheid is van 

de gemeenten, gaan wij hierover met de gemeenten in gesprek. In het kader van de 

regionale woningbouwafspraken en de demografische ontwikkeling in relatie tot de 

benodigde kwaliteit van de toekomstige woningvoorraad, bespreken wij een en ander in het 

kader van onze faciliterende en stimulerende rol met de gemeenten/regio’s. Faciliterend 

door kennisdeling en stimulerend door bijvoorbeeld ruimte te bieden in regionale 

woningbouwafspraken voor uitzonderlijke en vernieuwende projecten. Voor stimulering met 

financiële middelen is beperkt budget beschikbaar. In hoofdstuk 5 van de 

Uitvoeringsagenda wordt PS gevraagd/voorgesteld deze middelen verder aan te vullen, 

zodat we opnieuw de regeling voor Herbestemming en Sloop 2018 kunnen inzetten, 

aangevuld met mogelijkheden voor ondersteuning voor flexwonen.

In het het eerste kwartaal van 2022 verwachten wij deze stimuleringsregeling open te 

kunnen stellen. Tevens onderzoeken wij of in de Flexpoolregeling, om plannen te 

versnellen, ook plannen voor collectieve particuliere initiatieven ondergebracht kunnen 

worden.

Stavaza 12 juli 2022:

Op 12 juli 2022 zijn PS per brief (docbasenr. 02009829) geïnformeerd over de stand van 

zaken van de Uitvoeringsagenda Wonen en de uitvoering van de aangenomen moties en 

toezeggingen.

2.590  06. 

Utfieringsaginda 

Wenje ‘Fryske 

wenningmerk yn 

beweging’  (2021-

2023)

21-4-2021 K. Fokkinga FNP; Statenlid Van 

Swol; PVV; CDA sprekke as harren miening út• dat it winsklik is dat 

de partners yn it regionaal oerlis yn de 

wentebouregio’s ynsette op  in sunich gebrûk fan de 

romte;

• dat dêrom nij te ûntwikkeljen plannen foar rom-

opsette nije ‘doarpen’ of ‘buorskippen’  bûten it 

besteand stedsgebiet net de prioriteit hawwe moatte;

21-10-2021 Leefbaar Fryslân Op 6 juli 2021 zijn PS per brief (docbase nr 01886157) geïnformeerd over de wijze waarop 

deze motie wordt behandeld.

Deze mening is geheel in lijn met de vastgestelde Omgevingsvisie en het daarin 

opgenomen principe ‘zuinig ruimtegebruik’. Dit principe (provinciaal belang) is ook 

opgenomen als toetsingscriterium in de ontwerp-Omgevingsverordening, als ook in de 

vastgestelde Uitvoeringsagenda Wonen (hoofdstuk 1.3 Kaders). Bij het maken van 

regionale woningbouw-afspraken wordt met dit principe gewerkt. Bovendien maakt het 

onderdeel uit van onze gesprekken met de woningbouwregio’s en de individuele 

gemeenten. We maken daarbij wel afspraken over de verhoudingen binnen- en 

buitenstedelijk, maar doen dit passend, naar aard en schaal van de gemeente/regio. De 

regio/gemeente bepaalt vervolgens, passend binnen de afspraak, waar gebouwd wordt.

Stavaza 12 juli 2022:

Op 12 juli 2022 zijn PS per brief (docbasenr. 02009829) geïnformeerd over de stand van 

zaken van de Uitvoeringsagenda Wonen en de uitvoering van de aangenomen moties en 

toezeggingen.
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Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen als bijlage bij de 2de Berap 2022 (pijldatum 11 augustus 2022)

Id Titel Datum Portefeuillehou

der

Motie ingediend 

door

Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Behandelend 

Afdeling

Afhandeling

2.597 06. 

Utfieringsaginda 

Wenje ‘Fryske 

wenningmerk yn 

beweging’ (2021-

2023)

21-4-2021 K. Fokkinga GrienLinks; 

ChristenUnie; SP verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

• te faciliteren en stimuleren dat er specifieke en 

voldoende tussenvormen tussen  thuis wonen en 

verpleeghuis worden gebouwd voor mensen met 

dementie, zodat  zij (eventueel met partner) tijdig en 

zonder Wlz-indicatie naar een geschikte woning  en 

woonvorm kunnen verhuizen, waarin zij de 

benodigde ondersteuning krijgen en  waarin de 

woonaspecten en randvoorwaarden die in de 

genoemde richtingwijzer  zijn vormgegeven, voorop 

staan;• hiertoe in de gesprekken over de 

woonagenda’s met de gemeenten te overleggen  en 

hierover Provinciale Staten te informeren;

21-10-2021 Leefbaar Fryslân Op 6 juli 2021 zijn PS per brief (docbase nr. 01886157) geïnformeerd over de behandeling 

van deze motie. Wij nemen uw verzoek mee in de gesprekken met de gemeenten, 

woningcorporaties, andere partijen en de Taskforce Langer Thuis om te onderzoeken welke 

bijdrage de provincie vanuit haar rol en taak kan leveren om er voor te zorgen dat de 

toekomstige woningvoorraad passend is bij de vraag van de gehele vergrijzende bevolking. 

We zullen Provinciale Staten hierover rapporteren. Op 12 oktober 2021 hebben wij u het 

onderzoek van Partoer toegestuurd (docbasenr. 01919614). In de woordvoerders 

bijeenkomst van 19 januari 2022 hebben wij u bijgepraat over de uitkomsten van diverse 

onderzoeken.Deze motie is u aangeboden ter afvoering van de lijst tijdens uw vergadering 

op 25 mei 2022. U heeft via amendement 3 besloten deze motie als niet afgehandeld te 

beschouwen. Op 12 juli 2022 hebben wij u per brief (docbasenr. 02009829) geïnformeerd 

over de stand van zaken van de Uitvoeringsagenda Wonen en de uitvoering van de 

aangenomen moties en toezeggingen. Hiermee beschouwen wij deze motie als 

afgehandeld.

2.610 09. Rapport 

Noordelijke 

Rekenkamer 

‘Ruimte voor 

Inbreng’

28-4-2021 FvD

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten  bij 

het voor te bereiden beleidskader burgerparticipatie 

niet enkel de participatiebehoefte  maar ook de 

participatieruimte te betrekken.

28-10-2021 Bestjoer en 

Direksje

2.589 07. Startnotysje 

programma 

Lânskip

31-3-2021 D. Hoogland

Deputearre Hoogland docht de neikommende 

tasizzings.

• Yn it gefal fan fariant fjouwer sille Deputearre 

Steaten mear stjoerend hannelje en wurde  der 

goede ôfspraken makke mei de gemeente.

31-10-2021 Groen Fryslân

De afhandeling van deze motie/toezegging wordt meegenomen in het Programma Lânskip.

Naar verwachting wordt deze in Q2, 2023 aan PS aangeboden voor behandeling.

2.588 07. Startnotysje 

programma 

Lânskip

31-3-2021 D. Hoogland

Deputearre Hoogland docht de neikommende 

tasizzings.

• Boargerinisjatyven wurde by de útwurking fan de 

Startnotysje belutsen.

31-10-2021 Groen Fryslân

De afhandeling van deze motie/toezegging wordt meegenomen in het Programma Lânskip.

Naar verwachting wordt deze in Q2, 2023 aan PS aangeboden voor behandeling.

2.586 07. Startnotysje 

Programma 

Lânskip

31-3-2021 D. Hoogland D66; GrienLinks; SP; 

PvdD verzoeken het college van Gedeputeerde Staten de 

groen-blauwe dooradering.als uitgangspunt te 

nemen bij het opstellen van de notitie  Landschap

31-10-2021 Groen Fryslân

De afhandeling van deze motie/toezegging wordt meegenomen in het Programma Lânskip.

Naar verwachting wordt deze in Q2, 2023 aan PS aangeboden voor behandeling.

2.585 07. Startnotysje 

Programma 

Lânskip

31-3-2021 D. Hoogland D66; FNP; 

GrienLinks; PvdA; 

SP; 50PLUS; PvdD

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten bij 

de verdere uitwerking van het programma  

landschap:

- Het advies van de PCLG samen met de 

stakeholders verder uit te werken, inclusief een  

analyse van de (structurele en incidentele) financiële 

consequenties en daarbij te  onderzoeken welke 

mogelijkheden er zijn om door middel van budgetten 

in de bestaande  begroting van de provincie, het Rijk 

en van Europese fondsen, landschapsbeheer en  

landschapsherstel een structureler karakter te geven 

en langjarig te financieren;

- de uitkomsten van dit onderzoek te verwerken in 

het programma landschap.

31-10-2021 Groen Fryslân

De afhandeling van deze motie/toezegging wordt meegenomen in het Programma Lânskip.

Naar verwachting wordt deze in Q2, 2023 aan PS aangeboden voor behandeling.
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2.584 07. Startnotysje 

Programma 

Lânskip

31-3-2021 D. Hoogland CDA; VVD; Statenlid 

Goudzwaard verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / 

spreken haar mening uit

• Bij de uitwerking van de startnotitie Landschap 

ervoor zorg te dragen dat het programma 

Landschap niet onnodig belemmerend gaat werken 

voor Friese woningbouw opgave.

Ook ingediend door Statenlid Goudzwaard.

31-10-2021 Groen Fryslân

De afhandeling van deze motie/toezegging wordt meegenomen in het Programma Lânskip.

Naar verwachting wordt deze in Q2, 2023 aan PS aangeboden voor behandeling.

2.635 03. 

Feangreideprogr

amma 2021-

2030

12-5-2021 D. Hoogland

Sadree dúdlik is wat der út it ko-kreaasjeproses t.o.f. 

de gebietsûntwikkeling Hegewarren komt, sil it 

kolleezje besjen wat se hjiroer diele kinne mei de 

Steaten.

12-11-2021 Bestemming 

Fryslân

De tussenresultaten zijn aan uw Staten gepresenteerd. Zodra de resultaten definitief zijn 

worden uw Staten hierover geïnformeerd. In een later stadium zullen uw Staten over de 

toekomstige inrichting van de Hegewarren een besluit nemen.

2.639  03. Regionale 

Enerzjystrategy 

Fryslân 1.0 

19-5-2021 S.A.E. Poepjes

Yn nije stikken sil ûnderskied makke wurde tusken 

hokker saken al fergund binne en hokker net.

19-11-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2021-05-26: uitgezet binnen de dienst

2.638  03. Regionale 

Enerzjystrategy 

Fryslân 1.0

19-5-2021 S.A.E. Poepjes

It kolleezje stjoert de ferslaggen oan PS fan de 

petearen mei de gemeenten oer de knelpunten fan 

provinsjaal beleid en de ambysjes fan gemeenten en 

oare ynstânsjes. As it net mooglik is om dizze 

ferslaggen te stjoeren, dan sil it kolleezje dit 

motivearje.

19-11-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2021-05-26: uitgezet binnen de dienst

2.637  03. Regionale 

Enerzjystrategy 

Fryslân 1.0 

19-5-2021 S.A.E. Poepjes

It kolleezje sil de quickscan fan de Groene 

Rekenkamer goed trochnimme.

19-11-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2021-05-26: uitgezet binnen de dienst

2.636 03. Regionale 

Enerzjystrategy 

Fryslân 1.0

19-5-2021 S.A.E. Poepjes

It kolleezje seit ta it advys fan de SER oer de 

duorsumenskriteria t.o.f. it gebrûk fan biomassa nei 

PS te stjoeren.

19-11-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2021-05-26: uitgezet binnen de dienst

2.677 12. Startnotysje 

Klimaatakkoart 

en 

Enerzjyprogram

ma

26-5-2021 S.A.E. Poepjes



Deputearre Poepjes docht de neikommende 

tasizzing.

Ik kolleezje sil tegearre mei de griffy gearkomsten 

organisearje wêr de technyske en juridyske kanten 

fan kernenerzjy en Thorium sintraal stean.

26-11-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2021 06 09 Deze toezegging wordt meegenomen in het Energieprogramma dat in januari 

2022 aan PS wordt voorgelegd

2.676 12. Startnotysje 

Klimaatakkoart 

en 

Enerzjyprogram

ma

26-5-2021 S.A.E. Poepjes



Deputearre Poepjes docht de neikommende 

tasizzing.It kolleezje sil ûndersykje hoe it juridysk sit 

en oft it Ryk oer de MSR Thorium testsintrale giet of 

net. Ek wurdt ûndersocht oft dat ûndersyk ûnderdiel 

wurde kin fan it enerzjyprogramma.

26-11-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2021 06 09 Deze toezegging wordt meegenomen in het Energieprogramma dat in januari 

2022 aan PS wordt voorgelegd

2.675 11. Regionale 

Enerzjystrategy 

Fryslân 1.0

26-5-2021 S.A.E. Poepjes

Deputearre Poepjes docht de neikommende 

tasizzing.It rapport fan de Griene Rekkenkeamer sil 

ûnderdiel útmeitsje fan de stikken.

26-11-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022-02-24: Het rapport van de Groene rekenkamer zal met een duiding worden verstuurd
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2.673 10. Nota 

Faunabelied 

Fryslân

26-5-2021 K. Fokkinga

Deputearre Fokkinga docht de neikommende 

tasizzing.

It kolleezje sil yn oerlis gean mei de FBE foar wat 

giet om it iepenbier stellen fan de sifers foar 

Provinsjale Steaten.

26-11-2021 Groen Fryslân

De cijfers over  faunagegevens zijn openbaar. Wij kunnen het verplichte jaarverslag van de 

FBE (dat bij GS moet worden ingediend)  t.k.n. aan PS sturen.

Stavaza 1/4/2022:

Het jaarverslag 2021 is op dit moment nog niet ontvangen. Zodra dit het geval is wordt deze 

aan PS ter beschikking gesteld.

2.672 10. Nota 

Faunabelied 

Fryslân

26-5-2021 K. Fokkinga

Deputearre Fokkinga docht de neikommende 

tasizzing.

Ien en oar oangeande it soartenbelied sil yn 

novimber/desimber fan it folgjende jier rjochting PS 

gean.

26-11-2021 Groen Fryslân



Nadat uw Staten op 15/12/2021 de Startnotitie Beleid Invasieve Exoten hebben besproken, 

wordt het Beleids- en Uitvoeringsplan Invasieve Exoten aan uw Staten ter behandeling 

voorgelegd in uw vergadering van januari 2023.

2.671 09. Provinsjaal 

programma 

ferbettering 

bioferskaat

26-5-2011 D. Hoogland

Deputearre Hoogland docht de neikommende 

tasizzing.

It kolleezje slút har oan as ambassadeur fan de 

Stichting Steenbreek.

26-11-2021 Groen Fryslân

Wy binne yn prinsipe oanheake by Steenbreek, it moat allinnich noch bekend makke wurde. 

Dat wolle wy dwaan mei in parseberjocht yn kombinaasje mei in publyksaksje, foto van 

Hoogland dy't tegels ferwideret en planten derfoar yn it plak set. Ynstek is om hjiroer op de 

ynternasjonale dei fan it bioferskaat (22/5/2022) richting de parse te kommunisearjen.

2.670 09. Provinsjaal 

programma 

ferbettering 

bioferskaat

26-5-2021 D. Hoogland

Deputearre Hoogland docht de neikommende 

tasizzing.

Yn it kader fan de boskstrategy wurdt der sjoen nei 

de opsjes foar in ûnbeheard boskreservaat yn 

Fryslân.

26-11-2021 Groen Fryslân

Op 21/9/2022 wordt de Friese bomen- en bossen-strategie aan uw Staten ter behandeling 

voorgelegd. De strategie wordt in nauwe samenwerking met vele externe partijen opgesteld, 

w.o. Wetterskip Fryslân, de gemeenten en natuur- en landbouworganisaties.

Wij hebben uw Staten in een brief (d.d.1/3/2022, kenmerk 01960918) geïnformeerd over de 

actuele stand van zaken en de planning, en aandacht voor de relatie met BOSK.

2.669 09. Provinsjaal 

programma 

ferbettering 

bioferskaat

26-5-2021 D. Hoogland

Deputearre Hoogland docht de neikommende 

tasizzing.

Neist IVN, Kening en FMF wurde ek agraryske 

kollektiven belutsen en beneamd by projekten dy te 

meitsjen hawwe mei it haadtema ‘kennis diele’.

26-11-2021 Groen Fryslân

Dizze tasizzing wurdt belutsen yn de útfiering fan it  Provinsjaal Programma 

Ferbettering Bioferskaat. De tasizzing wurdt op de Agenda set by it tema 'kennis delen'.

2.668 08. 

Feangreideprogr

amma 2021-

2030

26-5-2021 D. Hoogland

Deputearre Hoogland docht de neikommende 

tasizzing.

Foar it hiele feangreidegebiet wêr noch gjin jild foar 

is en wêr noch net utein set wurde kin, komt de 

skeppe net earder yn ‘e grûn dan de plannen brede 

stipe hawwe en mei elkoar besprutsen binne.

26-11-2021 Bestemming 

Fryslân Dit wordt meegenomen in de verdere uitvoering van het Veenweideprogramma, specifiek in 

de lopende en toekomstige gebiedsprocessen.

2.667 08. 

Feangreideprogr

amma 2021-

2030

26-5-2021 D. Hoogland

Deputearre Hoogland docht de neikommende 

tasizzing.

It kolleezje stjoerd twa kear per jier in brief oan PS 

mei de stân fan saken en fuortgong fan it 

Feangreideprogramma, ek op finansjeel mêd.

26-11-2021 Bestemming 

Fryslân In het voorjaar en het najaar sturen wij uw Staten een brief over de stand van zaken en 

voortgang van het programma. De eerste is 9 november aan PS aangeboden (reg.nr. 

01932593). De volgende volgt in mei 2022.

2.666 08. 

Feangreideprogr

amma 2021-

2030

26-5-2021 D. Hoogland

Deputearre Hoogland docht de neikommende 

tasizzing.It kolleezje sil ûnderykje oft d’r yn neifolging 

fan it sakjen fan ‘e boaiem yn Grins omkearde 

bewiislêst wêze kin.

26-11-2021 Bestemming 

Fryslân Dit wordt meegenomen in de aanpak die wordt ontwikkeld voor de funderingsproblematiek. 

Deze aanpak wordt ter besluitvorming meegenomen bij het eerste herijkingsmoment in 

2022.
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2.665 08. 

Feangreideprogr

amma 2021-

2030

26-5-2021 D. Hoogland

Deputearre Hoogland docht de neikommende 

tasizzing.It plan fan 2008 wurdt op de 

fûndearringstafel dellein om te sjen oft it brûkber is 

en wat der mei dien wurde kin.

26-11-2021 Bestemming 

Fryslân Het plan van 2008 wordt behandeld in de funderingstafel om te kijken of het nog aansluit bij 

de actualiteit en wat het kan bijdragen aan de aanpak die wordt ontwikkeld voor de 

funderingsproblematiek en ter besluitvorming wordt meegenomen bij het eerste 

herijkingsmoment in 2022.

2.663 12. Startnotysje 

Klimaatakkoart 

en 

Enerzjyprogram

ma

26-5-2021 S.A.E. Poepjes SP; FNP; GrienLinks; 

CDA Spreken als haar mening uit:

• dat grote datacentra in onze provincie niet 

wenselijk zijn.

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

• alles te doen wat in hun vermogen ligt om te 

voorkomen dat er in Fryslân grote  datacentra 

worden gevestigd.

26-11-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2021 06 29:

In onze brief 01890933 betreffende de vestigingsregeling circulair ondernemerschap is het 

volgende aangegeven over deze motie:

In de regeling die wij hebben vastgesteld worden datacentra expliciet uitgesloten van 

subsidie. Deze expliciete weigeringsgrond is opgenomen in de relevante paragrafen, 

namelijk de paragrafen die zien op ondernemingen die van buiten Fryslân naar Fryslân 

komen.

2.662 12. Startnotysje 

Klimaatakkoart 

en 

Enerzjyprogram

ma

26-5-2021 S.A.E. Poepjes VVD

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

• om energiebesparing prominent in te zetten om de 

doelen in het energieakkoord te  realiseren;

• energiebesparing parallel te laten lopen aan 

energieopwekking

26-11-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2021-07-21: Deze motie zal worden verwerkt in het Energieprogramma dat in januari 2022 

aan PS zal worden voorgelegd.

2.661 12. Startnotysje 

Klimaatakkoart 

en 

Enerzjyprogram

ma

26-5-2021 S.A.E. Poepjes CDA; PvdA; 

GrienLinks; 

ChristenUnie; PvdD; 

SP; 50PLUS; D66; 

FNP

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 

Niet alleen een heldere visie te ontwikkelen m.b.t. 

waterstof als buffer maar tevens  meerdere 

mogelijkheden onderzoekt voor de toepassing van 

waterstof dit aan de hand  van de zgn.“ 

Waterstofladder” en dit onderzoek uiterlijk in het 

eerste kwartaal van 2022  aan Provinciale Staten 

aan te bieden.

26-11-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2021-07-21: Deze motie zal worden verwerkt in het Energieprogramma dat in januari 2022 

aan PS zal worden voorgelegd.

2.660 12. Startnotysje 

Klimaatakkoart 

en 

Enerzjyprogram

ma

26-5-2021 S.A.E. Poepjes PvdA; FNP; 

ChristenUnie; 

GrienLinks

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten 

jongeren via JongRES of een jongerenklimaatpanel, 

als stakeholder te laten participeren in het proces 

om te komen tot het  energieprogramma en het 

panel daarnaast ook te gebruiken om gevraagd en 

ongevraagd  advies te krijgen over klimaat 

gerelateerde onderwerpen.

26-11-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2021-07-14: 

Wij zijn in contact met een vertegenwoordiger van Jong RES. Via hem willen we de 

jongeren betrekken bij het opstellen van ons Energieprogramma.We gaan de vroege 

versies van ons energieprogramma met Jong RES delen en vragen daar een reactie op

2.659 12. Startnotysje 

Klimaatakkoart 

en 

Enerzjyprogram

ma

26-5-2021 S.A.E. Poepjes PvdA; D66; 

ChristenUnie; CDA Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten bij 

het de verdere opstellen en uitvoeren van het 

energieprogramma circulairiteit mede leidend te 

laten zijn en sterk te sturen op het  gebruik van 

circulaire grondstoffen en producten;

26-11-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2021-07-21: Deze motie zal worden verwerkt in het Energieprogramma dat in januari 2022 

aan PS zal worden voorgelegd.

2.658 12. Startnotysje 

Klimaatakkoart 

en 

Enerzjyprogram

ma

26-5-2021 S.A.E. Poepjes PvdA; CDA; FNP

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten bij 

de verdere uitwerking van optie A deze optie op te 

plussen met elementen uit optie B, zoals een 

evaluatie in 2024, het snel  overschakelen naar een 

integrale benadering met benutting van 

koppelkansen,  uitgezonderd de verschuiving van 

inzet tussen de vijf verschillende 

opgaven/programma’s.

26-11-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2021-07-21: Deze motie zal worden verwerkt in het Energieprogramma dat in januari 2022 

aan PS zal worden voorgelegd.

57



Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen als bijlage bij de 2de Berap 2022 (pijldatum 11 augustus 2022)

Id Titel Datum Portefeuillehou

der

Motie ingediend 

door

Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Behandelend 

Afdeling

Afhandeling

2.657 12. Startnotysje 

Klimaatakkoart 

en 

Enerzjyprogram

ma

26-5-2021 S.A.E. Poepjes GrienLinks; PvdD; SP

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

• in het Energieprogramma in samenspraak met 

gemeenten en overige stakeholders  een plan van 

aanpak (inclusief meetbare doelstellingen) op te 

nemen voor:

       o de aanpak van energiebesparing in Fryslân;

       o het vergroten van de hoeveelheid 

kleinschalige (< 50 panelen) opwek van  zonne-

energie op daken, boven parkeerplaatsen, op 

industrieterreinen,  boven vuilstorten en andere 

plaatsen die voldoen aan punt 1, 2 en 3 van de  

zonneladder;

       o mogelijkheden voor lokale opslag van schoon 

opgewekte energie.

• deze plannen qua tijdsverloop en plaats af te 

stemmen met Liander, opdat de  plannen niet 

sneuvelen vanwege beperkingen in de netcapaciteit.

26-11-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2021-07-21: Deze motie zal worden verwerkt in het Energieprogramma dat in januari 2022 

aan PS zal worden voorgelegd.

2.656 12. Startnotysje 

Klimaatakkoart 

en 

Enerzjyprogram

ma

26-5-2021 S.A.E. Poepjes FvD

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om 

bij de warmtetransitie (Regionale Structuur Warmte) 

het waterstof (of ander rendbel  gas) ready maken 

van de bebouwde omgeving expliciet mee te nemen 

en de bestaande en/of nieuwe gas infrastructuur 

daarin te betrekken.

26-11-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2021-07-21: Deze motie zal worden verwerkt in het Energieprogramma dat in januari 2022 

aan PS zal worden voorgelegd.

2.655 11. Regionale 

Enerzjystrategy 

Fryslân 1.0

26-5-2021 S.A.E. Poepjes Statenlid Goudzwaard

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 

voortaan een integrale risico  inventarisatie en 

evaluatie op het gebied van leefbaarheid en fysieke 

veiligheid van mens  en milieu mee te nemen als 

standaard onderdeel van de RES;

26-11-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2021-06-02: uitgezet binnen de dienst

2.654 11. Regionale 

Enerzjystrategy 

Fryslân 1.0

26-5-2021 S.A.E. Poepjes ChristenUnie; VVD

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

  - Zo snel mogelijk in overleg te gaan met Liander 

om de problemen van  teruglevering aan het net op 

te lossen.

- Bij het ontwikkelen van nieuwe energie 

opwekkingsbronnen of projecten de  netcapaciteit 

als mede bepalende factor mee te nemen in de 

besluitvorming.

26-11-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2021-06-02: uitgezet binnen de dienst

2.653 11. Regionale 

Enerzjystrategy 

Fryslân 1.0

26-5-2021 S.A.E. Poepjes FNP; PvdA; CDA; 

GrienLinks; PvdD; 

D66; SP

Sprekke út:

• Om de provinsje Fryslân út te roppen ta de 

akwatermy-provinsje fan Nederlân;

Fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten:

• Om safolle as mooglik is akwatermy-projekten yn 

Fryslân te stypjen (bygelyks  

pilotprojekten/demosites ensfh).;

• Om safolle as mooglik is hjirfoar subsydzje 

mooglikheden te sykjen by it Ryk en ek by  

Europeeske subsydzjes/fûnsen;

26-11-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2021-06-02: uitgezet binnen de dienst
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2.651 10. Nota 

Faunabelied 

Fryslân

26-5-2021 K. Fokkinga VVD; CDA; FNP

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

Voor de wasbeer en anderen exoten 1 tijdig beleid 

op het beheer te ontwikkelen,  teneinde de populatie 

beheersbaar te houden en hiermee onnodig leed te  

voorkomen aan inheemse diersoorten.

26-11-2021 Groen Fryslân

De wasbeerhond is een invasieve exoot die vanwege de schade die de soort kan aanrichten 

aan inheemse fauna is opgenomen op de Unielijst van de EU-exotenverordening. De 

landelijke bestrijdingsambitie van de soort is uitroeiing.

De uitwerking van deze motie wordt meegenomen bij het opstellen van het Beleid Invasieve 

Exoten, dat in januari 2023 aan uw Staten wordt voorgelegd.

2.650 10. Nota 

Faunabelied 

Fryslân

26-5-2021 K. Fokkinga GrienLinks; PvdD; SP

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

- Bij BIJ12 aan te dringen op meer kennis over 

biologische bedrijfsvoering bij de  taxateurs en deze 

kennis op te nemen in de meetmethode

26-11-2021 Groen Fryslân

Ter opvolging van deze motie hebben wij u in onze brief (kenmerk 01890015) geïnformeerd 

over de brief die aan BIJ12 is gezonden (kenmerk 01890012). In reactie hierop heeft BIJ12 

ons een brief gestuurd (met kenmerk 01903033), met daarin een respons die in lijn is met 

hetgeen de Staten vragen. Deze motie is u aangeboden ter afvoering van de lijst tijdens uw 

vergadering op 25 mei 2022. U heeft via amendement 4 besloten deze motie als niet 

afgehandeld te beschouwen. Wij nemen de motie opnieuw in behandeling.

2.649 10. Nota 

Faunabelied 

Fryslân

26-5-2021 K. Fokkinga ChristenUnie; VVD

Fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten / 

sprekke as harren miening út

• De wurkwize fan de FBE tsjin it ljocht te hâlden mei 

yn it bysûnder omtinken foar it  tiidsrek foar in 

advysoanfraach en de beslútfoarmingsproseduere;

• Foar 1 oktober 2021 PS te kommen mei in útstel ta 

ferbetterjen fan de wurkwize;

26-11-2021 Groen Fryslân

De afspraak was dat eerst het bestuur van de Faunabeheereenheid voltallig moest zijn, 

voordat de toekomstige werkwijze besproken zou worden (brief met kenmerk 0192669). 

Naar verwachting kunnen wij uw staten hierover binnen afzienbare tijd meer duidelijkheid 

geven. 

stavaza 1/4/2022:

Hierover is gesproken met de FBE. Wij hebbben deze motie nog in beraad.

2.648  09. Provinsjaal 

programma 

ferbettering 

bioferskaat

26-5-2021 D. Hoogland GrienLinks; SP; 

PvdD; D66 Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten in 

2021 in kaart te brengen of en waar er  hiaten zijn in 

de groen-blauwe dooradering van heel Fryslân en 

een plan op te stellen om  deze hiaten op te lossen.

26-11-2021 Groen Fryslân

Dizze moasje wurdt belutsen yn de útfiering fan it  Provinsjaal Programma Ferbettering

Bioferskaat. Dizze wurdt op de Agenda set by it tema 'Verbindingen realiseren'.

2.647  09. Provinsjaal 

programma 

ferbettering 

bioferskaat

26-5-2021 D. Hoogland SP; PvdD; GrienLinks

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

 • Om vanaf mei 2022 het maaibeleid van de 

provincie aan te passen en in mei niet  meer te 

maaien;

• Om ook de gemeenten en It Wetterskip te 

overtuigen van niet maaien in mei; • De 

verkeersveiligheid hierbij niet in gevaar te brengen;

• Om tevens boerenorganisaties hierbij te betrekken.

26-11-2021 Groen Fryslân

Dizze tasizzing wurdt belutsen yn de útfiering fan it  Provinsjaal Programma 

Ferbettering Bioferskaat, en is yntegraal part fan it tema 'Verbindingen realiseren'.

2.646  09. Provinsjaal 

programma 

ferbettering 

bioferskaat

26-5-2021 D. Hoogland GrienLinks; SP; 

PvdD; Statenlid 

Goudzwaard

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten 

een tweede graadmeter/indicator toe te  voegen om 

het herstel van biodiversiteit in Fryslân te meten, 

waarin regenwormen,  sluipwespen en belangrijke 

bestuivende insecten, waaronder wilde bijen, worden  

meegenomen.

26-11-2021 Groen Fryslân

Dizze tasizzing wurdt belutsen yn de útfiering fan it  Provinsjaal Programma 

Ferbettering Bioferskaat. In het thema' basis op orde' wordt hier aandacht aan besteed 

(KPI’s = Kritische Proces Indicatoren).
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2.645 09. Provinsjaal 

programma 

ferbettering 

bioferskaat

26-5-2021 D. Hoogland VVD; PvdA; FvD; 

Statenlid Goudzwaard Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

Er zorg voor te dragen dat projecten die inspelen op 

de hoofdthema’s: ‘kennis ontwikkelen  en ontsluiten, 

‘kennis delen’ en ‘bewustwording en educatie 

optimaal gebruik maken van de kennis en 

organisatiestructuur die in de agrarische sector 

aanwezig is.Het verbeteren van bodemleven en 

bodemkwaliteit een plek te geven in het  

verbeterprogramma biodiversiteit. Bij de monitoring 

van projecten zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 

controles die ook nu al  plaatsvinden door de 

agrarische collectieven (schouw), zodat de acontrole-

druk niet wordt  vergroot.

26-11-2021 Groen Fryslân



Dizze moasje wurdt belutsen yn de útfiering fan it  Provinsjaal Programma Ferbettering

Bioferskaat; dizze wurdt meinommen yn it tema 'Basis op orde'

2.644 08. 

Feangreideprogr

amma 2021-

2030

26-5-2021 D. Hoogland GrienLinks; PvdD; 

D66; SP Verzoeken het college

- Geen sloten meer te dempen in het (hele) 

veenweidegebied tenzij het voor de  inrichting van 

het gebied noodzakelijk is;

 - Een inventarisatie te maken van mogelijke 

‘knikpuntgebieden’ 1 in aanloop naar het  

beslismoment in 2022 en onderzoek te doen naar 

mogelijkheden voor deze  gebieden.

26-11-2021 Bestemming 

Fryslân Het niet meer dempen van sloten wordt meegenomen binnen de gebiedsprocessen en in de 

benodigde gebiedsplannen. De inventarisatie van de knikpuntgebieden wordt opgesteld en 

meegenomen bij het eerste herijkingsmoment.

2.643 08. 

Feangreideprogr

amma 2021-

2030

26-5-2021 D. Hoogland VVD; PvdA

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

 • De aanpak van het veenweideprobleem, inclusief 

de funderingsproblematiek,  zoveel als mogelijk 

bovenprovinciaal te maken;

 • Bovengenoemde op de 

kabinetsonderhandelingstafel te laten leggen bij 

mevrouw  Hamer

26-11-2021 Bestemming 

Fryslân We zorgen dat we op landelijk niveau voldoende zijn aangesloten bij de ontwikkeling van de 

aanpak van de veenweideproblematiek en funderingsproblematiek. Daarnaast conformeren 

we ons in Fryslân aan de landelijke indicatieve verdeling, monitorings- en 

borgingssystematiek.

2.642 08. 

Feangreideprogr

amma 2021-

2030

26-5-2021 D. Hoogland PvdA; FNP; 

GrienLinks; SP; CDA Fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten

 • mei hege prioriteit en yn de folle breedte eksterne 

finansjele middels binnen te heljen  en dêrby alles op 

alles te setten om it Feangreideprogramma 

ûnderdiel wêze te litten  fan it Europeesk 

Werstelplan, itsij troch dêrfoar streekrjocht by de EU 

te lobbyen, itsij  troch der by it Ryk op oan te trunen it 

Feangreideprogramma op koarte termyn op te  

nimmen yn de Nederlânske oanfraach by it 

Europeeske fûns;

• de resultaten mei te nimmen nei it IJkmoment yn 

2022 en de Steaten dêroer te  ynformearjen.

26-11-2021 Bestemming 

Fryslân Er wordt via drie sporen gezocht naar financiering voor het programma, namelijk: 1. 

Fondsen vanuit Europa en het Rijk; 2. Andere verdienmogelijkheden waarbij wordt gekeken 

naar andere doeleinden en andere waarden op gronden zoals bijvoorbeeld energie, infra, 

recreatie, waterberging, Valuta voor Veen; 3. Combineren van doelstellingen van andere 

opgaven zoals bijvoorbeeld stikstof, energietransitie, biodiversiteit en natuur, Natuer mei de 

Mienskip. Bij het eerste herijkingsmoment in 2022 wordt de laatste stand van zaken 

meegenomen.
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2.641 08. 

Feangreideprogr

amma 2021-

2030

26-5-2021 D. Hoogland PvdA; FNP; CDA; 

VVD Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten via 

de funderingstafel samen met betrokkenen  

schouder aan schouder te gaan staan en bij het 

ijkmoment in 2022 of zo mogelijk eerder, als de  

funderingstafel eerder een plan klaar heeft, te 

komen met een concreet plan voor de urgente  

gevallen van funderingsschade, waarbij 

verschillende (financiële) instrumenten kunnen 

worden  ingezet en waarbij ook aangegeven wordt 

welke onderdeel daarvan een subsidie vanuit de  

provincie vraagt. Dit laat onverlet dat alles wat 

vooruitlopend aan het plan van de funderingstafel al  

in 2021 gedaan kan worden voor de urgente 

gevallen, uiteraard uitgevoerd kan worden.

26-11-2021 Bestemming 

Fryslân  Vanaf 7 juli 2021 is de tafel acht maal bij elkaar geweest om te praten over de problematiek 

en het formuleren van een advies. De Funderingstafel is opgericht om de overheden te 

adviseren over aanpak van de funderingsproblematiek. De tafel bestaat op dit moment uit 

vijf woningeneigenaren uit verschillende veenweidegemeenten en een vertegenwoordiger 

van woningcorporatie Elkien. Voorzitter is André van de Nadort, burgermeester van de 

gemeente Weststellingwerf. De tafel brengt drie adviezen uit: over een loket/ondersteuning 

van gedupeerden, een financiële regeling en over preventie. Verwachting is dat de tafel nog 

twee maal bij elkaar komt en dat het advies van de tafel in juni kan worden aangeboden aan 

de provincie, Wetterskip en de gemeenten.

2.640 08. 

Feangreideprogr

amma 2021-

2030

26-5-2021 D. Hoogland CDA; ChristenUnie; 

VVD Sprekke as harren miening út dat jild út it 

hjoeddeistige feangreidebudzjet net bestege wurde 

mei oan plannen dy’t net  streekrjocht fuortkomme út 

de gebietsprosessen of rjochte binne op it primaire 

doel fan it  feangreideprogramma 2021-2030, te 

witten it ferminderjen fan feanôfbraak en  

boaiemdelgong en de útstjit fan CO2, in duorsum 

takomstperspektyf foar de lânbou en in  

klimaatbestindige ynrjochting fan it wettersysteem, 

ynklusyf de fundearringstafel.

26-11-2021 Bestemming 

Fryslân Dit nemen we mee in de verdere stappen die we zetten binnen het veenweideprogramma 

en de uitwerking van de gebiedsprocessen.

2.680 03. 

Oerbrêgingskons

esje busferfier 

Fryslân

2-6-2021

It kolleezje seit ta dat oerlis mei de skoallen yn 

Fryslân wurdt opnommen yn it Programma fan 

Easken.

2-12-2021 Bestemming 

Fryslân Zoals beschreven in onze brief van 17 mei 2022. met nummer 01987513, hebben we dit 

verwerkt in artikel 3.1.56 van het PvE. Wij stellen voor deze motie als afgehandeld te 

beschouwen.

2.678 04. Rapport 

Noordelijke 

Rekenkamer 'Uit 

het oog, uit het 

hart?', 

Revolverende 

fondsen in de 

provincie Fryslân

2-6-2021

De gedeputeerde zegt toe dat in de eerstvolgende 

brieven, c.q. jaarverslagen en de toelichting daarop, 

over FSFE en FOM de maatschappelijke doelen 

explicieter benoemd zullen worden.

2-12-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2021-12-01: In januari zal de nieuwe opdracht van het FSFE in uwe Staten worden 

behandeld. Daarna kan aan deze toezegging inhoud worden gegeven
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2.683 04. 1e 

Bestjoersrapport

aazje 2021

9-6-2021 S. de Rouwe



Er komt een memorie van toelichting over de 

onderwerpen:- borgen ondersteuningsfunctie 

doarpswurk d.m.v. een nieuwe netwerkstructuur

- ganzenschade

- grondbank

- bijdragen Rijk van 1 miljoen voor de stikstof 

problematiek

 

9-12-2021 Groen Fryslân

t.a.v. borgingsondersteuningsfunctie:

Op 17/5/2022 is PS middels een brief (met kenmerk 01982419) geïnformeerd over de wijze 

waarop de provinice ondersteuning geeft aan Mienskipsinisjativen en 

Doarpsûntwikkelingsmaatskippijen.

Hiermee beschouwen wij deze toezegging als afgedaan.

t.a.v. ganzenschade:

Op 26/2/2019 hawwe PS besluten de rintiid fan de Fryske Guozzeoanpak 2017 - 2020 te 

ferlingjen oant en mei 2023. Lykas alle jieren hawwe wy jo Steaten in update fan de útfiering 

fan de guozzeoanpak stjoerd oer de perioade 2020-2021, mei in brief (kenmerk 01968289), 

wêryn wy de Steaten op ‘e hichte brocht hawwe fan de wichtichste sifers yn it guozzedossier 

oer 2021, en útlis oer wêrom de bonus-malusregeling net tapast wurde sil.

Hjirmei beskôgje wy dit part van de MvT as ôfdien.

t.a.v. grondbank:  

In onze brief met kenmerk 01892480, d.d. 26/2021 hebben wij u geïnformeerd over de wijze 

waarop de verdere uitwerking van de Fryske Grûnbank ter hand zou worden genomen.

Wij gaan ervan uit dat hiermee dit deel van de gevraagde MvT is afgehandeld.
2.682 03. Jierstikken 

2020 provinsje 

Fryslân

9-6-2021 S. de Rouwe



Gedeputeerde de Rouwe zegt toe dat PS betrokken 

wordt bij de afwegingen om opnieuw middelen 

beschikbaar te stellen voor de gebiedsontwikkeling 

WTC.

9-12-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2021 12 01: Deze toezegging zal in Q1 2022 worden uitgevoerd zodra er meer duidelijkheid 

is over de voortgang.

2.686 Overbruggingsco

ncessie 

busvervoer 

Fryslan

22-6-2021 A. Fokkens

Wanneer de businesscase van Arriva gereed is voor 

de overbruggingsconcessie zal er nogmaals een 

controle plaatsvinden. Naar verwachting is dit medio 

september van dit jaar. Ook daarover zullen wij u 

informeren .

22-12-2021 Bestemming 

Fryslân

In onze brief van 17 mei 2022, met nummer 01987513, hebben wij u over de uitkomsten 

geïnformeerd. Wij stellen voor deze motie als afgehandeld te beschouwen.

2.707 Beliedsbrief 

Sport

23-6-2021 F. Douwstra

Deputearre De Rouwe docht de neikommende 

tasizzing.

Wanneer het college verder komt in het traject 

omtrent de acquisitie van een grote  wielerronde zal 

het onderzoek “spin off van het Thialf en topsport“ 

van de gemeente  Heerenveen hier onderdeel van 

uitmaken.

23-12-2021 Leefbaar Fryslân

Stavaza 26-07-2021:

Eind augustus start de Benelux tour (voorheen Binckbanktour) in Noardeast Fryslân om 

vervolgens naar Zuid Nederland te gaan. Andere lobby activiteiten kennen een surplace als 

gevolg van de corona-maatregelen. Verwachting is dat vanaf begin 2022 de lobby weer kan 

worden opgestart.
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2.706 Beliedsbrief 

Sport 

23-6-2021 F. Douwstra

Deputearre De Rouwe docht de neikommende 

tasizzing.

Op het moment dat het college verder komt in het 

traject omtrent de acquisitie van een  grote 

wielerronde zal het college hierover omtrent 

verschillende (economische)  componenten in 

overleg treden met de Woordvoerders van PS op dit 

onderwerp.

23-12-2021 Leefbaar Fryslân

Stavaza 26-07-2021:

Eind augustus start de Benelux tour (voorheen Binckbanktour) in Noardeast Fryslân om 

vervolgens naar Zuid Nederland te gaan. Andere lobby activiteiten kennen een surplace als 

gevolg van de corona-maatregelen. Verwachting is dat vanaf begin 2022 de lobby weer kan 

worden opgestart.

2.703 Beliedsbrief 

Sport

23-6-2021 F. Douwstra

Deputearre De Rouwe docht de neikommende 

tasizzing.

Het college zal bij de KNSB aandacht vragen voor 

de veiligheid van LHBTIQ.

23-12-2021 Leefbaar Fryslân

Stavaza 19-07-2021:

In de (ambtelijke en bestuurlijke) contacten met KNSB is dit onderwerp aan de orde 

geweest. Waar nodig/mogelijk zal de provincie hier blijvend aandacht voor vragen. Na het 

reces wordt PS hierover nog per brief geïnformeerd.

2.702 Beliedsbrief 

Sport

23-6-2021 F. Douwstra

Deputearre De Rouwe docht de neikommende 

tasizzing.

Het college zal in gesprek gaan met de Fierljepbûn 

en de Keatsbûn om aanvragen bij  het Iepen 

Mienskipsfûns voor beide partijen in goede banen te 

leiden.

23-12-2021 Leefbaar Fryslân Stavaza 19-07-2021:

Beide sportbonden zijn inmiddels geïnformeerd over mogelijkheden van een bijdrage uit het 

Iepen MienskipsFûns. Na het reces worden PS nog per brief hierover geïnformeerd.

2.701 Beliedsbrief 

Sport

23-6-2021 F. Douwstra

Deputearre De Rouwe docht de neikommende 

tasizzings.

Het college zal bekijken op welke wijze gemeenten 

kunnen aansluiten bij de versterking  van het Friese 

gevoel binnen zowel de breedtesport als topsport.

23-12-2021 Leefbaar Fryslân Stavaza 19-07-2021:

Via Sport Fryslân wordt bij gemeenten ingezet op aandacht voor Fryslân als sportprovincie 

en versterking van de Friese gevoelens daarbij. Na het reces wordt PS hierover per brief 

nog geïnformeerd.

2.698 Evaluaasje 

Waadfûns en 

konsept 

Utfieringsramt 

Waadfûns 2021-

2027 en de  

tuskentiidske 

evaluaasje 

Ynvestearringsra

mt Waadgebiet

23-6-2021 S.A.E. Poepjes Statenlid 

Goudzwaard; CDA; 

VVD; PVV; FvD

Spreken haar mening uit dat er geen vruchtbare 

akkerbouwgrond opgeofferd mag worden  aan 

ambities op het gebied van natuur; zoals bij 

wisselpolders en andere dijkdoorbraken  (buiten 

Holwerd aan Zee)

23-12-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2021 10  27: Bij brief van 05 oktober 2021, kenmerk 01910312, hebben wij u geïnformeerd 

over de voortgang van deze motie. Wij zullen de mening van uw Staten over de 

wisselpolder – zoals vastgelegd in de motie - inbrengen in de verschillende 

gebiedsprocessen langs de Friese Waddenkust. Wij zullen uw Staten na afronding van de 

verschillende fasen in de gebiedsprocessen informeren over de voortgang en op die wijze 

kunt u de vinger aan de pols houden.

2.697 Overbruggingsco

ncessie Fryslân

23-6-2021 A. Fokkens FvD

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

 • om alle tijdens de overbruggingsconcessie te 

benutten - en/of uit te testen alternatieve vormen van 

openbaar busvervoer (deelfiets, deelauto, 

Opstapper, OV fiets etc.) samen met Arriva aktief 

en op direkte persoonlijke wijze te introduceren  bij 

de mienskip van dorpen en buurtschappen;

• de uitkomsten van dit proces van informeren, 

sonderen en meten van de intrinsieke 

reizigersbehoeften en het (potentiële) gebruik van de 

alternatieve OV vervoersvormen terug te koppelen 

naar PS; waarmee genoemde tevens een 

inhoudelijke bijdrage kan vormen met betrekking  tot 

de opvolgende (lange) concessie 2024.

23-12-2021 Bestemming 

Fryslân Zoals beschreven in brief met kenmerknummer 01987513 zullen we middels een pilot 

gedurende de overbruggingsconcessie deze motie tot uitvoer brengen. Wij zullen uw Staten 

hierover informeren.
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2.692 Beliedsbrief 

Sport

23-6-2021 F. Douwstra VVD; PvdA

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten 

voor zover er vanuit het innovatiefonds middelen 

beschikbaar zijn voor e-sports deze vooral in te  

zetten op het ondersteunen van de organisatie van 

aansprekende evenementen op het gebied van  e-

Sports en urban-Sports.

23-12-2021 Leefbaar Fryslân Stavaza 19-07-2021:

Het Innovatiefonds Sport wordt in 2021 uitgewerkt en vanaf 2022 opengesteld. Na afronding 

van deze uitwerking zal PS geïnformeerd worden over de mogelijkheden van het 

Innovatiefonds Sport.

 

2.691 Beliedsbrief 

Sport

23-6-2021 F. Douwstra Statenlid Van Swol

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

Niet alleen de aanpak van discriminatie maar ook  

de aanpak van racisme expliciet op te nemen in de 

Beleidsbrief Sport.

23-12-2021 Leefbaar Fryslân Stavaza 19-07-2021:

Via Sport Fryslân en Tumba zet de provincie in op bewustwording en begeleiding t.b.v. 

veilig sporten voor iedereen. Het tegengaan van racisme maakt daar nadrukkelijk onderdeel 

van uit.

Na het reces worden PS hierover nog per brief geïnformeerd.

 

2.690 Beliedsbrief 

Sport

23-6-2021 F. Douwstra ChristenUnie; VVD

fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten

- aktyf yn oerlis te gean mei dy gemeenten die har 

ynset op it mêd fan sport noch net  keppele hawwe 

oan Sport Fryslân.

- dizze gemeenten te belûken en te stimulearjen om 

mei harren buurtsportcoaches  oan te sluten by de 

útfieringsprogramma’s fan Sport Fryslân.

23-12-2021 Leefbaar Fryslân Stavaza 19-07-2021:

In de ambtelijke en bestuurlijke contacten met gemeenten wordt verwezen naar de 

mogelijkheden van Sport Fryslân. Daarnaast zoekt Sport Fryslân op verzoek van de 

provincie zelf actief contact met gemeenten. Na het reces worden PS hierover nog per brief 

geïnformeerd.

2.689 Beliedsbrief 

Sport

23-6-2021 F. Douwstra GrienLinks; D66; 

PvdA; SP; PvdD; 

CDA; 50PLUS

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

• Dit onderwerp een prominentere plek te geven in 

de Beleidsbrief Sport.

• De KNVB, KNSB en andere sportbonden te vragen 

dit een vast onderdeel te laten  zijn in de opleiding 

tot sportcoach of trainer.

• Samen met COC Fryslân en andere deskundigen, 

aanvullend op de voorlichting over gezondheid & 

inclusiviteit die gegeven wordt vanuit Sûnens en 

mienskip, projecten op te zetten specifiek om de 

bewustwording, veiligheid en acceptatie van  

LHBTIQ+ in sport te bevorderen en bespreekbaar te 

maken.

• Friese sporticonen te vragen zich in een campagne 

openlijk uit te spreken dat je  ook in sport mag zijn 

wie je bent en dat “homo” geen scheldwoord is.

• Bij de aankomende Pride, die georganiseerd wordt 

in Leeuwarden, een boot aan te  bieden aan Top 

Sport Noord, zodat zij met top(sporters) laten zien 

ook achter de  LHBTIQ+ doelgroep te staan.

23-12-2021 Leefbaar Fryslân Stavaza 19-07-2021:

Deze motie is deels afgehandeld: veiligheid in de sport is een vast onderdeel in opleidingen 

van KNVB, KNSB en sportbonden. Via o.m. Sport Fryslân en Tumba zet de provincie in op 

bewustwording en begeleiding bij sport en LHBTQI+. Het voorstel om als provincie een boot 

aan te bieden aan TopSport Noord bij de PRIDE in Leeuwarden is nog in behandeling bij de 

dienst.

2.687 Rapport 

Noordelijke 

Rekenkamer 'Uit 

het oog, uit het 

hart?',  

Revolverende 

fondsen in de 

provincie Fryslân

23-6-2021 S. de Rouwe PvdA; GrienLinks; 

50PLUS verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

 - bij de verdere uitwerking van de nieuwe opdracht 

aan het FSFE te bekijken hoe de AGVV  toegepast 

kan worden;

- de nieuwe opdracht aan het FSFE in afwijking van 

hetgeen in de DS brief (01878358) is  geformuleerd, 

ter bespreking voor te leggen aan Provinciale 

Staten.

23-12-2021 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2021 06 30:

De nieuwe opdracht voor het FSFE is inmiddels parallel aan het Energieprogramma in 

januari 2022 geagendeerd (was: december 2021).
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2.732 Kadernota 2022 30-6-2021 K. Fokkinga D66; FNP; PvdA

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

- Bij de begroting 2022 een bedrag van ten minste 

75.000 euro op te nemen voor  culturele festivals, 

evenementen en projecten die aandacht geven aan:

 o De bevrijding of de vrijheid;

 o De slachtoffers van de coronapandemie;

 o Het vieren dat de coronapandemie voorbij is 

nadat de Rijksoverheid dat  heeft aangekondigd;

- Dit bijvoorbeeld via een regeling vanuit het Iepen 

Mienskipsfûns of het  Arcadiaprogramma van 

LF2028 te organiseren;

30-12-2021 Leefbaar Fryslân

Stavaza 15-03-2022:

De tsjinst hat yn it neijier fan 2021 in tal petearen hân mei IMF en Arcadia. Fanwege de 

ynhâldlike oansluting op it programma fan Arcadia is doe besletten om in ekstra bedrach fan 

75.000 euro yn de geast fan de moasje ûnder te bringen yn it programma fan Arcadia, mar 

dat bliek úteinlik juridysk net helber. De petearen mei IMF wurde opnij oppakt, de tsjinst 

stribbet dernei de moasje foar de simmer útfierd te hawwen.Stavaza 4 july 2022:

Yn de earste IMF-tender fan 2023 wurdt in aparte kategorie Vier de Vrijheid iepensteld. 

Dizze is provinsjebreed foar projekten tot 5.000,- euro.

2.730 Kadernota 2022 30-6-2021 FNP; PvdA; PvdD

Fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten

• in regeling yn it libben te roppen dy’t Fryske 

húshâldens stimulearret sels in reintonne  oan te 

skaffen; der by it meitsjen fan de regeling rekken mei 

te hâlden dat dy net  kumulearret mei besteande 

gemeentlike regelingen;

• dêrfoar (út de VAR, ynsidinteel) in budzjet fan 

100.000 euro yn te setten;

• de regeling te lansearjen op Wrâldwetterdei, 22 

maart 2022;

30-12-2021 Groen Fryslân

In onze brief met kenmerk 01972195, d.d.15/3/2022, hebben wij uw Staten voorgesteld de 

lancering van de actie uit te stellen van de Wereld Waterdag op 22/3 naar de najaarseditie 

van de Week van Ons Water. Deze vindt plaats in oktober. Hierdoor is er meer tijd voor het 

uitwerken van een voorstel en de afstemming met de gemeentes

2.729 Kadernota 2022 30-6-2021 FNP; PvdA; CDA; 

PvdD; GrienLinks; 

ChristenUnie; SP

Fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten

• in transysjefûns yn it libben te roppen wêrmei de 

ynvestearringsdrompel ferlege wurde  kin en 

wêrtroch agraryske bedriuwen dy’t omskeakelje 

wolle nei natuerynklusive  kringlooplânbou en 

biologysk buorkjen makliker dy oerstap meitsje 

kinne;

• dêrfoar (út de VAR, ynsidenteel) in budzjet fan 1 

miljoen euro yn te setten;

30-12-2021 Groen Fryslân

U bent in een brief (met kenmerk 01974336, d.d. 22/3/2022, geïnformeerd over de 

uitvoering van dit actiepunt. Het transitiefonds heeft invulling gekregen middels een POP3 

subsidieopenstelling voor fysieke investeringen. Deze openstelling is op 4 april 2022 

opengesteld en zal sluiten op 27 oktober na de derde tranche. De inhoud van de 

openstelling is te vinden viahttps://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR675141. Hierin zijn 

ook de specifieke investeringen terug te vinden die de agrariërs konden aanvragen.In 

aanvulling daarop kan worden gemeld dat op 5 juni de eerste tranche van de openstelling is 

gesloten en dat er in deze tranche 45 aanvragen zijn binnen gekomen bij SNN voor in totaal 

€ 2,4 miljoen. SNN gaat nu over naar de beoordeling en rangschikking van de aanvragen 

(zoals vermeld in onze brief van 12 juli jl., met kenmerk 02001797).
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2.728 Kadernota 2022 30-6-2021 GrienLinks; PvdD; 

SP; D66; FNP Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

- In samenwerking met het IVN de lesprogramma’s 

te stimuleren en het herinrichten  van pleinen voor 

het vergroten van de biodiversiteit en waterberging 

bij scholen te  bevorderen;

- De Fryske taal in de lesprogramma’s een plek te 

geven;

- Hiervoor éénmalig een extra budget beschikbaar te 

stellen van € 200.000,00

30-12-2021 Groen Fryslân Deze toezegging wordt separaat opgepakt in samenspraak met het IVN en Taal en 

Onderwijs.

IVN Fryslân ontvangt voor de periode 2021-2024 € 770.650 een boekjaarsubsidie van de 

provincie Fryslân. Veruit het grootste deel van dit budget, te weten € 394.800, is gekoppeld 

aan de pijler Onderwijs. In bedoeld meerjarenplan van IVN Fryslân staat dat wordt beoogd 

zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs te bereiken middels verschillende 

initiatieven. “Gemeenten en scholen stimuleren om via een beproefde methode groene 

schoolpleinen te realiseren en te gebruiken als buitenlokaal. Dit doen we samen met 

partners als Sport Fryslân en groenvoorzieners.”

IVN heeft in dit Meerjarenplan Fryslân 2021-2024 afspraken met de provincie gemaakt over 

activiteiten en doelen. Het stimuleren en inspireren van bestuurders en scholen om aan de 

slag te gaan met groene schoolpleinen, is dus onderdeel van dat Meerjarenplan. Dat 

betekent concreet dat IVN inspiratiebijeenkomsten organiseert en dat ze communicatie over 

lopende en gerealiseerde projecten gebruiken om anderen te inspireren. Wanneer scholen 

geïnteresseerd zijn en met IVN aan de slag willen, wordt gesproken over ‘uitvoering’ van de 

beschreven werkwijze. Deze uitvoering valt buiten het Meerjarenplan en kan dus 

gefinancierd worden vanuit de extra bijdrage Kadernota 2022.

Voor Lesprogramma’s stimuleren en het herinrichten van pleinen voor het vergroten van de 

biodiversiteit en waterberging bij scholen bevorderen plus de Fryske Taal hierin een plek 

geven is dan ook een offerte bij IVN opgevraagd. Deze is al binnen, maar moet op een 

aantal onderdelen nog worden aangepast. Deze aangepaste offerte zullen wij deze zomer 

ontvangen. In september is er dan meer duidelijkheid over de uitvoering en zullen wij uw 

Staten per brief informeren.

Hierna kan de opdrachtbrief verzonden worden. We starten in 2022 nog wel met de 

uitvoering van deze motie, maar een groot deel van de werkzaamheden schuift door naar 

2023. Door wisselingen intern en bij IVN heeft het langer geduurd dan vooraf verwacht.

2.723 Kadernota 2022 30-6-2021 F. Douwstra CDA

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

• Bij het opstellen van de begroting van 2022 

definanciële middelen vrij te maken voor een level 

playing field voor het schoolschaatsen in Thialf en de 

Elfstedenhal, zodat de  verschillen in kostprijs niet 

doorwerken in de kosten van het schoolschaatsen zodat  

het schoolschaatsen voor alle kinderen in onze provincie 

even betaalbaar wordt.

• Hier een bedrag van maximaal 400.000 tot 600.000 

euro voor vier jaar voor te  gebruiken, afhankelijk van de 

uitwerking door GS.

30-12-2021 Leefbaar Fryslân

Stavaza 19-07-2021: 

Sport Fryslân, Thialf en 11-Stedenhal werken gezamenlijk een voorstel voor level playing 

field voor schoolschaatsen uit. In het najaar wordt GS advies voorgelegd. Zodra voorstel is 

uitgewerkt, zal PS hierover geïnformeerd worden (voor eind 2021).
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2.721 Jierstikken 2020 

provinsje Fryslân

30-6-2021 S. de Rouwe CDA; GrienLinks Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

• PS in de bestaande cyclus van rapporteren uniform, 

transparant en met gebruik  van eenduidige terminologie 

te informeren over het capaciteitsbudget;

• De presentatie en rapportage van de doelstelling zo op 

te bouwen dat de  verhouding vast, flexibel, inhuur en 

geprognotiseerde capaciteit eenvoudig te  volgen is;

• Het capaciteitsbudget niet op te delen in verschillende 

posten en/of deelbudgetten maar te presenteren en 

rapporteren als totaal post inclusief de bijbehorende  

kostendekking;

• PS bij de behandeling van de begroting 2022 te 

informeren over de doelstelling  voor de omvang van het 

capaciteitsbudget voor de komende 3 jaar;

• PS bij de behandeling van de heroverwegingsvoorstellen 

Zero Based Budgetting  fase 2, te informeren over de 

effecten van deze voorstellen op het  capaciteitsbudget;

• PS bij de behandeling van de begroting 2022 te 

informeren over de herijking  verdeelmodel provinciefonds 

wat dit jaar plaats gaat vinden;

• PS bij de behandeling van de begroting 2022 te 

informeren over een benchmark  tussen de 3 noordelijke 

provincies op basis van beschikbare CBS gegevens die  

betrekking hebben op de toerekening van kosten volgens 

het Besluit Begroting en  Verantwoording (BBV);

• PS proactief te informeren over capaciteit- en 

kosteneffecten van aangenomen  moties.

30-12-2021 Financiën en 

middelen

12-08-2021: Uitvoering loopt. Eerste 4 bullets zijn afgehandeld bij begroting 2022. Overige punten komen bij de 

PenC producten in 2022 en worden dan afgehandeld. (GD 20211203).

Voorstel is de afhandeling van deze motie te zetten op 1 juli 2022. Dan zijn de 1e berap 2022 in de toegezegd notities over 

o.a. ZBB in PS behandeld en kan deze worden afgevoerd. (GD 20211203)

stand van zaken 28 juni 2022 (GD)

Onderstaande bullets zijn afgehandeld:

• PS in de bestaande cyclus van rapporteren uniform, transparant en met gebruik van eenduidige terminologie 

te informeren over het capaciteitsbudget;

• De presentatie en rapportage van de doelstelling zo op te bouwen dat de verhouding vast, flexibel, inhuur en 

geprognotiseerde capaciteit eenvoudig te volgen is;

• Het capaciteitsbudget niet op te delen in verschillende posten en/of deelbudgetten maar te presenteren en 

rapporteren als totaal post inclusief de bijbehorende kostendekking;

• PS bij de behandeling van de begroting 2022 te informeren over de doelstelling voor de omvang van het 

capaciteitsbudget voor de komende 3 jaar;

Onderstaand punt wordt uitgewerkt na besluitvorming in PS op 29 juni over ZBB 2e fase

• PS bij de behandeling van de heroverwegingsvoorstellen Zero Based Budgetting fase 2, te informeren over de 

effecten van deze voorstellen op het capaciteitsbudget;

Voor onderstaand punt geldt dat PS worden geïnformeerd als er ontwikkelingen. Definitieve herijking is nog niet 

afgerond.

• PS bij de behandeling van de begroting 2022 te informeren over de herijking verdeelmodel provinciefonds wat 

dit jaar plaats gaat vinden;

PS zijn met de notitie Benchmark provincies door het bureau Cebeon geïnformeerd over onderstaand punt. 

• PS bij de behandeling van de begroting 2022 te informeren over een benchmark tussen de 3 noordelijke 

provincies op basis van beschikbare CBS gegevens die betrekking hebben op de toerekening van kosten 

volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);

Onderstaand punt is inmiddels beleid in het proces van advisering over moties en amendementen.

• PS proactief te informeren over capaciteit- en kosteneffecten van aangenomen moties.Voorstel is de 

afhandeling van deze motie te zetten op 1 december 2022. Dan is de 2e berap en begroting in PS behandeld.

2.719 Kadernota 2022 30-6-2021 D. Hoogland

It kolleezje sil ynventarisearje wat it belang en de 

ympakt is fan it hanthavenjen yn natuergebieden. Yn 

desimber komt it kolleezje hjirop werom.

30-12-2021 Groen Fryslân

Op 3/11/2021 heeft een eerste gezamenlijke verkenning met de terreinbeheerders 

plaatsgevonden naar de inrichting van een adequaat niveau van Groen Toezicht in Fryslân. 

De TBO’s hebben GS verzocht om de voorzieningenbijdrage-SNL zonder aanvullende 

voorwaarden open te stellen ter ondersteuning van de handhaving in natuurgebieden. 

Nadere analyse wijst uit dat de afbakening van de SNL-toezichtbijdrage te krap is. De 

conclusie van GS is dat het openstellen van de SNL-toezichtbijdrage zowel inhoudelijk (de 

toezichtthema’s) als organisatorisch (de manier van samenwerking) onvoldoende 

mogelijkheden biedt voor het inrichten van Groen Toezicht in Fryslân

Dientengevolge is een verkenning opgestart naar andere modellen om het gewenste niveau 

van Groen Toezicht te behalen.

2.718 Kadernota 2022 30-6-2021 D. Hoogland

It kolleezje sil útsykje oft it fergrienen fan 

skoalpleinen wol of gjin opdracht fan it IVN is en sil 

de útkomsten oan Provinsjale Steaten witte litten.

30-12-2021 Groen Fryslân

In totaal ontvangt IVN Fryslân voor de periode 2021-2024 € 770.650 boekjaarsubsidie van 

de provincie Fryslân. Veruit het grootste deel van het budget, te weten € 394.800, is 

gekoppeld aan de pijler Onderwijs. In bedoeld meerjarenplan van IVN Fryslân staat dat 

wordt beoogd zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs te bereiken middels 

verschillende initiatieven. “Gemeenten en scholen stimuleren om via een beproefde 

methode groene schoolpleinen te realiseren en te gebruiken als buitenlokaal. Dit doen we 

samen met partners als Sport Fryslân en groenvoorzieners.”

Zodra er meer duidelijkheid is over de uitvoering hiervan, waarover momenteel gesprekken 

worden gevoerd met genoemde partners, zullen wij uw Staten per brief informeren.

2.715 1e 

Bestjoersrapport

aazje 2021

30-6-2021 D. Hoogland

It kolleezje nimt de ferdroegingsbestriiding mei yn it 

Regionaal Wetterprogramma.

30-12-2021 Groen Fryslân

Bij het opstellen van het Regionaal Waterprogramma (RWP) wordt hier vorm en inhoud 

aan gegeven. Het RWP wordt ter vaststelling aan uw Staten voorgelegd in de  vergadering 

van 22/6/2022.
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2.714 Jierstikken 2020 

provinsje Fryslân

30-6-2021 S. de Rouwe

Het college komt bij de Auditkommisje terug op het 

verzoek om de Staten te infomeren over de 

risicodekking van 100 miljoen bij de Berap van 

volgend jaar in plaats van bij de begroting van 2023.

30-12-2021 Financiën en 

middelen 12-08-2021: Vraag uitgezet.  Uitvoering loopt. Einddatum 31/12/2021.14-10-2021: zie ook 

motie 2712

Voorstel is de afhandeling van deze motie te zetten op 1 juli 2022. Dan is de 1e berap 2022 

in PS behandeld en kan deze worden afgevoerd. (GD 20211203)

29-6-2022:Voorstel is de afhandeling van deze motie te zetten op 30 december 

2022. Methodiek is van bepaling omvang risicobuffer is extern getoetst en besproken in de 

Audit. Volgende stap is het updaten o.b.v. jaarcijfers 2021 van de onderliggende 

bedrijven/fondsen.

2.713 Jierstikken 2020 

provinsje Fryslân

30-6-2021 S. de Rouwe

Het college zegt toe dat op het moment dat de 

risicodekking wordt besproken, ze dan ook een 

indicatie van de stand van zaken expliciet op het 

Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) geven.

30-12-2021 Financiën en 

middelen 12-07-2021

Externe toetsing in 2022 voorafgaand aan nieuwe coalitieperiode; goed naar onderbouwing 

bedrag en methodiek kijken.

Bij behandeling begroting 2023 volgend jaar in PS een opgeschoonde analyse voorleggen. 

12-08-2021: Tekst is ingevuld. In 2022 externe toetsing, voorafgaand aan nieuwe 

collegeperiode, opnemen in begroting 2023. Einddatum 1/12/2022.

14-10-2021: zie ook motie 2712.

Voorstel is de afhandeling van deze motie te zetten op 1 december  2022. Dan is de 

begroting 2023 in PS behandeld en kan deze worden afgevoerd. (GD 20211203)

2.712 Jierstikken 2020 

provinsje Fryslân

30-6-2021 S. de Rouwe

Het college zal bij de begroting van volgend jaar 

aangeven of de bedragen voor de risicodekking nog 

reëel zijn of niet, wat eventueel ook ruimte geeft voor 

de toekomst.

30-12-2021 Financiën en 

middelen 12-08-2021: Uitvoering loopt. 

Voorstel is de afhandeling van deze motie te zetten op 1 december 2022. Dan is de 

begroting 2023 in PS behandeld en kan deze worden afgevoerd. (GD 20211203)
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2.743 Lânbou-aginda 

(2021-2030)

22-9-2021 K. Fokkinga GrienLinks; PvdA; 

PvdD; D66; 50PLUS; 

FNP; Statenlid Van 

Swol; SP

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

• ten behoeve van een door PS te organiseren 

expertmeeting in het voorjaar van 2022 een duidelijk 

overzicht te maken (met kaartmateriaal plus 

achtergrondinformatie) van de gebiedsgerichte 

aanpak in Fryslân, te weten de gebieden waarin in 

de verschillende programma’s al gebiedsgericht 

gewerkt wordt én de gebieden waar nog 

gebiedsprocessen moeten worden opgezet

• waarbij, voor zover dan al vastgesteld, de doelen 

die in de verschillende gebieden zijn gesteld en de 

prioriteiten worden aangegeven;

• ervoor te zorgen dat de actiepunten uit de 

landbouwagenda

zo mogelijk direct bijdragen aan de doelstellingen 

van de lopende gebiedsprocessen en de uitvoering 

hiervan zo mogelijk plaats te laten vinden binnen de 

gebiedsprocessen.

22-3-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân Aan de expertmeeting over gebiedsgericht werken is op 11 mei jl. invulling gegeven.

Deze motie wordt voorgesteld daarmee als afgehandeld te beschouwen.

2.750 Moasje frjemd 

oer Ekstra ynset 

Ôfslútdyk

22-9-2021 A. Fokkens CDA; VVD; 

ChristenUnie; PvdA; 

Statenlid Goudzwaard

roppe it kolleezje fan Deputearre Steaten op:

- Om derfoar te soargjen dat it ministearje fan 

Infrastructuur mear gong set achter it wurk op ‘e 

Ôfslútdyk, bygelyks troch mear oeren deis troch te 

wurkjen;

- Om de minister te freegjen om in rapportaazje oer 

wat der oant no ta dien is om de oerlêst foar it 

ferkear oer de Ôfslútdyk te beheinen en wat dat oant 

no ta opsmiten hat;

- Om de minister te freegjen om yn dy rapportaazje 

oan te jaan hoe’t de duer fan it wurk safolle mooglik 

beheind wurde sil;

- Om de minister te freegjen om yn dy rapportaazje 

oan te jaan op hokker wize de oerlêst foar fytsers 

oer de Ôfslútdyk beheind wurde sil en yn elts gefal 

de duer fan’e oerlêst safolle mooglik beheind wurde 

sil;

- Om de minister te fersykjen om fanôf 1 jannewaris 

2022 de Steaten aktyf te ynfoarmearjen te 

rapportearjen oer de fuortgong fan it wurk oan ’e 

Ôfslútdyk;

- Om de minister út te noegjen foar in wurkbesite 

oan ‘e Ôfslútdyk, om de urginsje fan in flotter ferrin 

fan it wurk ûnder de oandacht te bringen.

22-3-2022 Bestemming 

Fryslân Mede naar aanleiding van de motie vreemd heeft gedeputeerde Fokkens de Minister 

uitgenodigd voor een werkbezoek aan de Afsluitdijk. Demissionair Minister Visser heeft de 

uitnodiging geaccepteerd en zou de Afsluitdijk bezoeken op 10 november 2021. Op 5 

november kondigde het kabinet nieuwe coronamaatregelen aan waardoor het bezoek werd 

geannuleerd. Een fysiek bezoek is het uitgangspunt. Er bleek geen ruimte in de agenda van 

de demissionair Minister voor een nieuwe afspraak mede met het oog op de aankondiging 

van het nieuwe kabinet Rutte IV. Inmiddels wordt gezocht naar een nieuwe datum in de 

agenda van Minister Harbers. We verwachten hem te kunnen ontmoeten in de loop van Q2 

2022.

2.749 Lânbou-aginda 

(2021-2030)

22-9-2021 K. Fokkinga Statenlid 

Goudzwaard; 

50PLUS

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten dit 

advies over te nemen en realistische eindbeelden 

(voorbeelden) te ontwikkelen en hierbij alle sectoren 

binnen de agrarische sector mee te nemen;

22-3-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân In vervolg op onze berichtgeving in onze brief (d.d. 22/3/2022 , kenmerk 01974336) hebben 

wij u in onze brief d.d. 12/7/2022, met kenmerk 02001797 geïnformeerd dat voor het kunnen 

afhandelen van deze motie informatie is ingewonnen. Deze informatie wordt deze zomer 

geanalyseerd, en in een gestructureerd advies samengevat voor uw Staten.
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2.747 Lânbou-aginda 

(2021-2030)

22-9-2021 K. Fokkinga D66

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

- Nader uit te werken op welke manier lokale 

ambities en de gebiedsgerichte aanpak vertaald 

kunnen worden binnen het actiepunt om CO2-

banking in het leven te roepen als aanvulling op 

Valuta voor Veen;

- Zich ervoor in te spannen dat CO2-banking in 

Fryslân binnen wetenschappelijk onderbouwde 

kaders plaatsvindt en agrariërs een eerlijke prijs 

krijgen voor de opslag van CO2 door andere 

werkwijzen en een verbeterde grondkwaliteit;

- Provinciale Staten uiterlijk in het vierde kwartaal 

van 2022 te informeren over de vorderingen met 

betrekking tot de verschillende vormen van CO2-

banking;

22-3-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân

In vervolg op onze berichtgeving in onze brief (d.d. 22/3/2022, kenmerk 01974336) hebben 

wij u in onze brief d.d. 12/7/2022, met kenmerk 02001797 geïnformeerd dat de uitvoering 

van deze motie deze zomer actief wordt opgepakt.

2.742 Lânbou-aginda 

(2021-2030)

22-9-2021 K. Fokkinga ChristenUnie; PvdA; 

PvdD; D66; 

GrienLinks; 50PLUS; 

Statenlid Goudzwaard

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om 

een routekaart te maken voor het

instellen van het Transitiefonds natuurinclusieve 

kringlooplandbouw. Hierbij doelstellingen

en mijlpalen te benoemen en een terugkoppeling te 

geven aan Provinciale Staten.

22-3-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân Over de afhandeling van deze motie hebben wij u geïnformeerd in onze brief met kenmerk 

01974336, d.d. 22/3/2022. Deze motie is u aangeboden ter afvoering van de lijst tijdens uw 

vergadering op 25 mei 2022. U heeft via amendement 1 besloten deze motie als niet 

afgehandeld te beschouwen. Wij nemen de motie opnieuw in behandeling.

2.740 Lânbou-aginda 

(2021-2030)

22-9-2021 K. Fokkinga

It kolleezje komt nei de Steaten mei in monitoaring 

fan de ûntjouwingen fanút it strategysk plan.

22-3-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân Is toegewezen aan behandelaar. 

2.739 Mûnlinge fragen 

oer Fryske tolken 

yn it 

Rjochtsferkear

22-9-2021 S.A.E. Poepjes

It kolleezje sil har ynsette foar it better beteljen fan 

tolken.

22-3-2022 Leefbaar Fryslân

Op 31 januari 2022 heeft de gedeputeerde hierover overleg gehad met de DG van het 

ministerie van Justitie en Veiligheid. PS wordt hierover binnenkort nog nader geïnformeerd.

2.737 Mondelinge 

vragen over Net 

op Zee en kabel 

Schier

22-9-2021 S.A.E. Poepjes

It kolleezje sil ien en oar ûnder de oandacht fan de 

Twadde Keamer bringe.

22-3-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân

2.736 Mondelinge 

vragen over Net 

op Zee en kabel 

Schier

22-9-2021 S.A.E. Poepjes

It kolleezje sil Provinsjale Steaten mei in brief op de 

hichte hâlde en sil hjiryn in analyse fan kosten fan de 

ferskate farianten meinimme.

22-3-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân

2.755 Invoeren ERTMS 27-10-2021 A. Fokkens PVV

Geven we het college de opdracht mee om, bij de 

versnelde invoering van het ERTMS-systeem, er bij 

de betrokken instanties (ministerie, Prorail) op aan te 

dringen

• de beveiliging van onbewaakte overwegen in onze 

provincie gelijk mee te nemen;

• uit te zoeken wat hiervoor (technisch) nodig is;

• wat dit eventueel (extra) kost;

en hiermee terug te komen naar PS.

27-4-2022 Bestemming 

Fryslân Vraagstuk om oplossen Nabo probleem mee te nemen met invoer van ERTMS is 

neergelegd bij Prorail vwb infra-inrichting ERTMS en het Rijk. De ERTMS inrichting voor de 

Friese baanvakken is op dit moment in ontwerpfase en gekeken zal worden of en zo ja hoe 

dit onderdeel kan worden. Zodra er duidelijkheid is of deze ontwikkelingen wel/niet kunnen 

samengaan, zullen wij uw Staten hierover informeren.
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2.754 Initiatiefvoorstel 

'Naar een 

schone en 

gezonde 

leefomgeving': 

afbouw gebruik 

pesticiden in 

Fryslân 2021-

2030

27-10-2021 D. Hoogland

It kolleezje sil der by de minister op oantrúne dat it 

gebrûk fan pestisiden útfaseard

wurde moat.

27-4-2022 Groen Fryslân

Zoals wij uw Staten hebben geïnformeerd in onze brief (met kenmerk 01952447, dd 

1/2/2022), wordt er een Plan van Aanpak ontwikkeld.

De behandeling van de nota ‘Naar een schone en gezonde leefomgeving: afbouw gebruik 

van pesticiden in Fryslân’ is gepland voor januari 2023.



2.753 Initiatiefvoorstel 

'Naar een 

schone en 

gezonde 

leefomgeving': 

afbouw gebruik 

pesticiden in 

Fryslân 2021-

2030

27-10-2021 D. Hoogland

It kolleezje sil in proses útwurkje om te kommen ta it 

ferminderjen fan it gebrûk fan

pestisiden.

27-4-2022 Groen Fryslân

Zoals wij uw Staten hebben geïnformeerd in onze brief (met kenmerk 01952447, dd 

1/2/2022), wordt er een Plan van Aanpak ontwikkeld. 

De behandeling van de nota ‘Naar een schone en gezonde leefomgeving: afbouw gebruik 

van pesticiden in Fryslân’ is gepland voor januari 2023.

 

2.764 Provinsjale 

begrutting 2022, 

begrutting 2022 

Fûns neisoarch 

stoartplakken 

Fryslân

3-11-2021 A. Fokkens

PS zal voor de vergadering van 10 november 2021 

geïnformeerd worden over:

stand van zaken digitale kansenkaart 

IJsselmeerkust.

3-5-2022 Bestemming 

Fryslân Uw Staten zijn tijdens de vergadering van 10 november 2021 geïnformeerd over het feit dat 

de Digitale Kansenkaart (nu Digitale ideeënkaart) een integraal onderdeel wordt van de 

Aanbiedingsagenda IJsselmeergebied die nog aan uw Staten zal worden aangeboden en 

nu op de planning staat voor behandeling in het derde kwartaal van 2022.

2.762 Provinsjale 

begrutting 2022, 

begrutting 2022 

Fûns neisoarch 

stoartplakken 

Fryslân

3-11-2021 A. Fokkens

Het college zal bij het invoeren van een 

monitoringsysteem voor het circulair inkopen een 

nulmeting zal uitvoeren.

3-5-2022 Ynformaasje en 

Fasilitêre Saken Op moment is er geen nulmeeting beschikbaar. Zodra dat wel het geval is brengen wij u 

daarvan op de hoogte, tot die tijd kan deze toezegging nog niet worden afgehandeld. Voor 

nu houden wij als richtdatum eind 2023 aan. 

2.760 2e Berap 2021 3-11-2021 D. Hoogland

Het college zal PS in Q1 informeren over voortgang 

van toezegging 2719 (toezicht natuurgebieden) en 

zal de mogelijke financiële consequenties daarbij 

inzichtelijk maken.

3-5-2022 Groen Fryslân

Op 3/11/2021 heeft een eerste gezamenlijke verkenning met de terreinbeheerders 

plaatsgevonden naar de inrichting van een adequaat niveau van Groen Toezicht in Fryslân. 

De TBO’s hebben GS verzocht om de voorzieningenbijdrage-SNL zonder aanvullende 

voorwaarden open te stellen ter ondersteuning van de handhaving in natuurgebieden. 

Nadere analyse wijst uit dat de afbakening van de SNL-toezichtbijdrage te krap is. De 

condlusie van GS is dat het openstellen van de SNL-toezichtbijdrage zowel inhoudelijk (de 

toezichtthema’s) als organisatorisch (de manier van samenwerking) onvoldoende 

mogelijkheden biedt voor het inrichten van Groen Toezicht in Fryslân

Dientengevolge is een verkenning opgestart naar andere modellen om het gewenste niveau 

van Groen Toezicht te behalen.

2.759 2e Berap 2021 3-11-2021 A. Fokkens

Het college komt in Q1 van 2022 met een 

Strategisch Personeelsplan (SPP), dit zal 

tegelijkertijd zijn met het opleveren met de Zero 

Based Budgetting (ZBB) fase 2.

3-5-2022 HR

2.757 2e Berap 2021 3-11-2021 A. Fokkens

Het college zal bij het opstellen van de jaarrekening 

duidelijk maken welke effecten de 

coronamaatregelen hebben gehad en op welke wijze 

het college hierop heeft ingespeeld.

3-5-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2021 11 22: De toezegging zal bij de jaarrekening worden meegenomen
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2.780 Rapport 

Noordelijke 

Rekenkamer 

"Goed beslagen 

ten ijs?" 

10-11-2021 CDA; PvdA

Verzoeken de griffie

• Om in opdracht en in samenwerking met PS te 

onderzoeken waar PS de taakstellende en 

controlerende rol kan verbeteren op het gebied van 

grote en complexe deelnemingen en/of 

investeringen;

• Bij de verdere invulling in ieder geval aandacht 

en/of invulling te geven aan:

o Het verbeteren van kennis en inzicht in eigen rol, 

verantwoordelijkheid en in te zetten middelen (tool 

box);

o De positie van de auditcommissie en financiële 

woordvoerders;

o Aansluiting bij de aanbevelingen van het NRK-

rapport inzake Thialf.

• PS te informeren en betrekken bij de voortgang en 

uitkomsten.

10-5-2022 Steategriffy

2.779 Provinsjale 

begrutting 2022, 

begrutting 2022 

Fûns neisoarch 

stoartplakken 

Fryslân

10-11-2021 PvdD; GrienLinks; 

D66; PvdA; SP Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / 

spreken haar mening uit

- Het maximale te doen binnen de rollen en 

bevoegdheden van de provincie om 

energiebesparing fors te stimuleren binnen alle 

sectoren;

- Te onderzoeken wat er voor nodig is om dit doel te 

realiseren en de uitkomsten daarvan mee te nemen 

bij het op te stellen Aanvalsplan Energie besparen.

10-5-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2021-12-01: Bij de behandeling van het Energieprogramma 9in januari 2022) en/of de 

klimaatnotitie (later in 2022) zal antwoord worden gegeven op deze motie.
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2.778 Provinsjale 

begrutting 2022, 

begrutting 2022 

Fûns neisoarch 

stoartplakken 

Fryslân

10-11-2021 GrienLinks; PvdD; 

PvdA; SP; D66 verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

• Als provincie uit te dragen dat het Code Rood is 

voor het klimaat.

• Daarin actieve samenwerking te zoeken met 

partners, zoals Wetterskip en de VFG.

• De nieuwe inzichten van het IPCC rapport en het 

Klimaatsignaal ’21 van het KNMI en de uitkomsten 

van de internationale klimaattop COP26 in Glasgow 

zoveel mogelijk mee te nemen in de gesprekken die 

de gedeputeerde voert met gemeenten en overige 

stakeholders over de RES.

• PS te informeren over deze gesprekken.

• Bij alle beleidsvelden te streven naar een integrale 

en zo klimaatvriendelijk, klimaatadaptief en 

toekomstbestendig mogelijke uitvoering 

(bijvoorbeeld bij wonen, het waterbeleid, etc).

• Inzichtelijk maken aan PS hoe dit uitgewerkt wordt.

• Het Rijk te vragen om geld om de benodigde 

klimaatmaatregelen te realiseren;

• PS te informeren over de stand van zaken met 

betrekking tot de realisatie van de 

klimaatdoelstellingen in Fryslân (met cijfers uit o.a. 

10-5-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2021-12-01: Bij de behandeling van het Energieprogramma 9in januari 2022) en/of de 

klimaatnotitie (later in 2022) zal antwoord worden gegeven op deze motie.

2.776 Provinsjale 

begrutting 2022, 

begrutting 2022 

Fûns neisoarch 

stoartplakken 

Fryslân

10-11-2021 PvdA; CDA; SP; 

50PLUS Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

- in samenwerking met bij de arbeidsmarkt 

betrokken partijen uitvoering te geven aan het

arbeidsmarktbeleid en daarbij actief in te spelen op 

de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

zodat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

makkelijker aan het werk komen en de krapte

op de arbeidsmarkt verkleind wordt;

- in ieder geval te voldoen aan de eigen ambities bij 

het in dienst nemen van mensen met een

afstand tot de arbeidsmarkt;

10-5-2022 HR

2.775 Provinsjale 

begrutting 2022, 

begrutting 2022 

Fûns neisoarch 

stoartplakken 

Fryslân

10-11-2021 F. Douwstra

Prestatie-indicatoren en doelwaarden zullen op basis 

van de digitale kansenkaart worden opgenomen.

10-5-2022 Bestemming 

Fryslân Uw Staten zijn tijdens de vergadering van 10 november 2021 geïnformeerd over het feit dat 

de Digitale Kansenkaart (nu Digitale ideeënkaart) een integraal onderdeel wordt van de 

Aanbiedingsagenda IJsselmeergebied die nog aan uw Staten zal worden aangeboden en 

nu op de planning staat voor behandeling in het derde kwartaal van 2022.
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2.774 Provinsjale 

begrutting 2022, 

begrutting 2022 

Fûns neisoarch 

stoartplakken 

Fryslân

10-11-2021 K. Fokkinga

De evaluaasje fan de doarpshuzenregeling yn it IMF 

sil yn it twadde fearnsjier plakfine.

10-5-2022 Leefbaar Fryslân

Stavaza 14 maart 2022:

Eind maart/begin april 2022 wordt de opdracht voor de evaluatie uitgezet bij een 

onderzoeksbureau. De resultaten van het onderzoek zijn naar verwachting voor de zomer 

bekend. Uw Staten worden voor de zomer per brief geïnformeerd over de resultaten van het 

onderzoek

2.771 2e Berap 2021 10-11-2021 F. Douwstra Statenlid Goudzwaard

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

• Een voor de provinciale organisatie geschikte 

keuze te maken uit de verschillende 

standaarden/stijlen bronvermelding;

• Zo snel als mogelijk in alle nieuwe provinciale 

beleidsstukken deze bronvermeldingen standaard 

toe te passen;

10-5-2022 Ynformaasje en 

Fasilitêre Saken 03/03/2022: IFZ heeft een overzicht gemaakt van veelgebruikte methodieken voor 

bronvermelding. Dit in een voorstel gegoten met aanpak en voor- en nadelen. Het voorstel 

wordt voor akkoord ingebracht in het portfoliosecretarissen overleg.07/04/2022: Moet nog 

worden geagendeerd in het portfoliosecretarissenoverleg.

2.769 2e Berap 2021 10-11-2021 A. Fokkens CDA; GrienLinks; 

FNP; D66 Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / 

spreken haar mening uit

- Een gemeenschappelijke missie Wetterwaarmte 

Fryslân te ontwikkelen;

- Hiervoor in de Berap binnen het budget ten 

behoeve van energiedoelstellingen €120.000 te 

reserveren voor het realiseren van de Fryske missie 

Wetterwaarmte

10-5-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2021-12-01: Aan deze motie zal in de eerste BeRap van 2022 worden voldaan

2.767 Financiering 

Thialf (ûnderdiel 

begrutting 2022)

10-11-2021 F. Douwstra

Het college zal op 11 januari 2022 via een brief aan 

Provinciale Staten een reactie op de discussie en 

het besluit over dit onderwerp in de Tweede Kamer 

geven. Tevens zal in deze brief een opening worden 

gegeven omtrent de wijze waarop in de toekomst tot 

scenarioverkenning zal worden gekomen.

10-5-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2021-12-01: Deze toezegging zal op 11 januari 2022 worden uitgevoerd.

2.793 Nota 

Greidefûgels 

2021-2030

24-11-2021 D. Hoogland

It kolleezje sil Provinsjale Steaten op ‘e hichte hâlde 

oer de stân fan saken at it giet om it 

skriesoanvalsplan, ek yn it ramt fan de finânsjes.

24-5-2022 Groen Fryslân

PS is op 2 november 2021 geïnformeerd over de laatste stand van zaken Aanvalsplan 

Grutto (brief met kenmerk 01937747, dd 1/11/2021). Zodra er nieuws is over het vervolg 

van het beheer en bijbehorende financiering in 2023 en de verdienmodellen zullen we PS 

opnieuw informeren. Dit zal naar verwachting in juni-sept 2022 zijn.
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2.792 Nota 

Greidefûgels 

2021-2030

24-11-2021 D. Hoogland GrienLinks; PvdD; 

Statenlid Van Swol; 

SP; D66; 50PLUS

Provinciale Staten spreken uit dat:

• Voorkomen moet worden dat er nog meer 

weidevogelland verloren gaat;

• In de uitzonderlijke gevallen dat aantasting van 

weidevogelland onontkoombaar is, er 

daadwerkelijke compensatie plaatsvindt waardoor 

gelijkwaardig weidevogelland (met langdurig beheer) 

elders mogelijk wordt gemaakt;

En verzoeken GS;

deze uitspraak als richtinggevend te hanteren bij de 

evaluatie over de weidevogelcompensatie en de 

herziening van de omgevingsverordening

24-5-2022 Groen Fryslân

Dizze evaluaasje en de ynterne bestjoerlike ôfstimming fynt plak yn de rin fan 2022. De 

behanneling fan de Evaluaasje Greidefûgelkompensaasje is pland foar de PS-gearkomste 

yn jannewaris 2023.  

2.791 Nota 

Greidefûgels 

2021-2030

24-11-2021 D. Hoogland VVD; PvdA; CDA; 

FNP Roepen het college van Gedeputeerde Staten op om

• TBO’s en andere beheerders te bewegen om 

binnen hun natuurgebieden volop in te zetten op 

weidevogelbeheer daar waar (ook) een 

weidevogeldoelstelling is

• Er alles aan te doen dat fysieke controles mogelijk 

worden en dan ook uitgevoerd worden, welke meer 

in lijn liggen met de AnLB

24-5-2022 Groen Fryslân

2.790 Nota 

Greidefûgels 

2021-2030

24-11-2021 D. Hoogland VVD; Statenlid 

Goudzwaard; CDA verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

Binnen het predatiebeheerplan de ontheffing voor 

het gebruik van de geluidsdemper binnen 

weidevogelkerngebieden te omschrijven

De FBE vragen om de ontheffing voor de demper in 

de beheerplannen aan te vragen en

Richting het Rijk een aanbeveling te doen om het 

gebruik van de geluidsdemper binnen 

weidevogelkerngebieden toe te staan en 

ontheffingen hiervoor te verlenen

24-5-2022 Groen Fryslân

uitgezet bij behandelaar

2.789 Nota 

Greidefûgels 

2021-2030

24-11-2021 D. Hoogland PvdA; VVD; FNP

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten 

vanuit een actieve houding het gesprek aan te gaan 

met het ministerie van LNV welke bijdrage de 

provincie kan leveren bij de ontwikkeling en 

uitvoering van het internationaal beschermingsplan 

en de onderlinge samenwerking met andere 

Europese lidstaten;

24-5-2022 Groen Fryslân

Overleg met het Ministerie loopt, waarover wij u in het najaar 2022 hopen nader te kunnen 

informeren.
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2.788 Fuortgong 

realisaasje 

Natuerûntwikkeli

ng

24-11-2021 D. Hoogland CDA; VVD; PvdA

fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten

- it bedrach fan 10 miljoen oant ein 2022 safolle 

mooglik yn te setten foar SKNL oanfragen (prioriteit 

3 en 4);

- net bûten it bedrach fan 10 miljoen te gean - foar 

útjeften boppe dit budzjet is in nij Steatebeslút 

nedich - ;

- ein 2022 de Steaten te ynformearjen oer de 

besteging fan dit buzjet.

24-5-2022 Groen Fryslân

Wij hebben u over de besteding van de 10 mln. euro geïnformeerd in onze brief (met 

kenmerk 01956261, dd 25/1/2022). Van dit budget is gebruik gemaakt voor de tweede 

openstelling SKNL voor prioriteit 3 en 4 NNN.

Op 12/10/2022 wordt de Herziene Planning Natuurontwikkelingsopgave in uw Staten 

behandeld. Hierin zal terugmelding gedaan worden over de besteding van de 10 mln. euro, 

die kaderstellend zijn voor de aankopen die voor prioriteit 3 en 4 NNN worden gedaan.

2.787 Fuortgong 

realisaasje 

Natuerûntwikkeli

ng

24-11-2021 D. Hoogland

As it Ryk net akkoart is mei it ferlizzen fan de 

planningshoarizon oangeande de realisaasje fan de 

natuerûntwikkelingsopjefte nei 2027, praat it 

kolleezje de Steaten by wat foar konsekwinsjes dit 

hat.

24-5-2022 Groen Fryslân

Hierover vindt terugkoppeling plaats bij de behandeling van de Herziene Planning 

Natuurontwikkelingspopgave op 12/10/2022 door uw Staten.

2.786 Fuortgong 

realisaasje 

Natuerûntwikkeli

ng

24-11-2021 D. Hoogland

It kolleezje hâldt Provinsjale Steaten op de hichte 

oangeande de prosessen op de realisaasje fan de 

folsleine opjefte KRW en Natura 2000.

24-5-2022 Groen Fryslân

2.784 Verzoek 

Alliander tot 

versterking van 

de 

kapitaalstructuur

24-11-2021 F. Douwstra CDA; ChristenUnie; 

D66; FvD; 50PLUS; 

FNP

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

- Om, naar aanleiding van de discussie rondom 

Alliander, beleid te maken voor deelnemingen van 

de provincie aan bedrijven

- Hierin mee te nemen een systeem van 

risicomanagement en hierbij de casustiek van 

Alliander te gebruiken als eerste stap in een 

betrouwbaar systeem van risicomanagement welke 

in het deelnemingenbeleid wordt opgenomen.

- Het systeem van risicomanagement met de leden 

van het Audit Committee te ontwikkelen als 

sturingsysteem voor PS en op te nemen in het 

deelnemingenbeleid.

- Dit beleid voor de zomer van 2022 voor te leggen 

aan PS

24-5-2022 Financiën en 

middelen 

07-12-2021: Dit wordt opgepakt. Doelstelling: beleid te maken voor deelnemingen en hierin 

een systeem van risicomanagement in op te nemen en deze in concept voor te leggen aan 

de AC om deze samen verder te ontwikkelen.

11-02-2022: Overleg met IJsselvliet over decasuïstiek van Alliander en beoordelingsmethoden van 

de hieraan verbonden risico's.

05-04-2022: criteria voor risicobepaling deelneming Alliander besproken met IJsselvliet. Planning: 

april conceptstuk intern bespreken. Daarna voorleggen aan de AC voor verdere ontwikkeling.  

09-05-2022: Voorstel is de afhandeling/einddatum van deze motie te zetten op 30 juni 2022. Wordt 

15 juni in de Auditcommissie besproken. Zie ook 2.783.

29-09-2022: Gereed: deelnemingenbeleid en casus Alliander zijn besproken in Audit. 1e bespreking 

auditcommissie was in juni, wordt vervolgd in oktober. Daarna kan toezegging worden afgedaan. 

Voorstel is i.v.m. de doorlooptijd deze motie te zetten 01-11-2022. PS-stuk 07-02-2022 toegevoegd.

2.783 Verzoek 

Alliander tot 

versterking van 

de 

kapitaalstructuur

24-11-2021 F. Douwstra

It kolleezje nimt moasje 1 oer mei de opmerking om 

in oprin mei de auditkommisje te organisearjen om 

yn febrewaris in earste 0-meting te dwaan.

24-5-2022 Financiën en 

middelen  07-12-2021. Dit wordt opgepakt. Komt in feb. 2022 in de AC.

14-02-2022: 14-02 overleg met provincie Gelderland over de landelijke bijdrage.

06-05-2022: Voorstel is de afhandeling/einddatum van deze motie te zetten op 30 juni 2022. 

Wordt 15 juni in de Auditcommissie besproken.

29-06-2022: Kapitaalversterking is in november 2021 met 76mln door PS goedgekeurd. 1e 

bespreking auditcommissie was in juni, wordt vervolgd in oktober. Daarna kan toezegging 

worden afgedaan. Voorstel is i.v.m. de doorlooptijd deze motie te zetten 01-11-2022. PS-

stuk 07-02-2022 toegevoegd.
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2.724 Kadernota 2022 30-6-2021 PvdA; PvdD; SP; 

ChristenUnie; D66; 

FNP

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

- te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om 

medewerkers in bepaalde functiegroepen die op  

basis van een dienstverleningscontract of 

uitzendcontract structureel werken voor de provincie 

in  eigen dienst te nemen;

- bij de uitvoering van het onderzoek werkgevers- en 

werknemersorganisaties en de provinciale  

ondernemingsraad te raadplegen voor advies;

- Provinciale Staten voor de behandeling van de 

begroting 2022 te informeren over de uitkomsten  

van het onderzoek.

30-5-2022 HR

Onderzoek is uitgevoerd door P&O in samenspraak met de verschillende 

leidinggevenden. OR en bonden gevraagd om advies. GS besluit op onderzoek. In brief  

kenmerk 01925477  op 2 november 2021 aan PS antwoord op motie 2724 verzonden  aan 

PS op 2 november 2021. Wij hebben u deze motie ter afvoering van de lijst aangeboden 

voor uw vergadering op 23 maart 2022. U heeft via amendement 1 besloten deze motie nog 

niet van de lijst te willen afvoeren. Wij nemen de motie opnieuw in behandeling.  

31 maart 2022Vervolg op deze motie na het amendement van maart 2022 zal worden 

betrokken bij uitwerking  vervolg aanpak Strategische personeelsplanning.  Inrichting 

werkorganisatie is onderdeel van beleidskeuzes tussen uitvoering in eigen beheer of in 

samenwerking dan wel middels uitbesteding. 

2.798 Untwerp 

Regionaal 

Wetterprogramm

a 2022-2027

8-12-2021 D. Hoogland ChristenUnie

Deputearre Hoogland jout oan de ynfographic oer de 

gearhing tusken it Untwerp Regionaal 

Wetterprogramma en oare Programma’s fan de 

Provinsje en it Wetterskip nochris goed te besjen, oft 

dizze ynfographic dúdlik genôch is. Deputearre 

Hoogland sil kontakt opnimme mei de hear van der 

Pol (ChristenUnie) oer de fraach wat hy mist yn 

dizze ynfographic en om him in ferdúdliking te jaan.

 

8-6-2022 Groen Fryslân

PS hebben op 22/6/2022 ingestemd met het Regionaal Waterprogramma 2022 - 2027.

Hiermee beschouwen wij deze toezegging als afgehandeld.

2.813 Untwerp 

Regionaal 

Wetterprogramm

a 2022-2027

15-12-2021 D. Hoogland

It kolleezje sil, sadree’t de útkomsten fan it ûndersyk 

fan Wetterskip Fryslân bekend

binne, dit diele mei Provinsjale Steaten en yn 'e rin 

nei de opstelling fan it definitive stik

yn petear gean mei harren oer de ynfolling fan de 

ferskate programma’s.

15-6-2022 Groen Fryslân

Voor het akkerbouwgebied vragen wij het Wetterskip Fryslân om een norm van zowel 1:25 

als 1:50 te beoordelen (pag 43 RWP). Dan kunnen we bezien, wat het verschil betekent 

voor de maatregelen die genomen moet worden en welke ruimtevraag dit in het gebied 

betekent.

2.811 Kaderrjochtline 

Wetter 2022-

2027

15-12-2021 D. Hoogland

It kolleezje sil rekkening hâlde mei de peer review, 

dy oanfrege is.troch LTO, by it

Feangreideprogramma.

15-6-2022 Bestemming 

Fryslân

Momenteel vindt aanvullend onderzoek plaats, waarvan de uitkomsten worden benut bij de 

uitvoering van het Programma Veenweide.

Naar verwachting kunnen wij PS hierover nader informeren bij de behandeling van de 

'Herijking Veenweideprogramma 2021-2030', die is geagendeerd voor behandeling door uw 

Staten in uw vergadering op 21/12/2022.

2.810 Kaderrjochtline 

Wetter 2022-

2027

15-12-2021 D. Hoogland

It kolleezje sil Provinsjale Steaten ynformearje oer 

de besteging fan de GLB jilden troch

in presintaasje, tagelyk mei alle oare provinsjes. It 

Fryske domein wurdt dêrby ekstra

útljochte.

15-6-2022 Groen Fryslân

Dit  betreft het nieuwe GLB/NSP (Nationaal Strategisch Plan), waaronder een Provinciaal 

Programma Landelijk Gebied  komt te hangen, dat in de loop van 2022 zal worden 

opgesteld. Wij hebben u hierover geïnformeerd in onze brief d.d. 11/1/2022, met kenmerk 

01953598.De behandeling van dit onderwerp is geagendeerd voor de PS-vergadering in 

Q4, 2022.

2.808 Startnotysje 

Ynvasive 

Eksoaten

15-12-2021 D. Hoogland Statenlid Goudzwaard

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

- bij de uitwerking van iedere variant een modus 

operandi te vinden waarbij stakeholders zoals 

Natuer mei de Mienskip maximaal betrokken worden 

in de bestrijding van invasieve exoten.

- de uitwerking hiervan duidelijk uit een te zetten in 

de Concept Nota Invasieve Exoten in Fryslan.

15-6-2022 Groen Fryslân

De uitwerking van deze motie wordt meegenomen bij het opstellen van het Beleid Invasieve 

Exoten, dat op 30/11/2022 aan uw Staten wordt voorgelegd.
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2.807 Startnotysje 

Ynvasive 

Eksoaten

15-12-2021 D. Hoogland PvdA; CDA; FNP; 

GrienLinks; VVD verzoeken het college van Gedeputeerde Staten bij 

de verdere uitwerking van scenario 3:

- de economische en volksgezondheidsbelangen en 

de aanpak van de meest voorkomende invasieve 

exoten in de provincie uit scenario 2 te verwerken;

- aandacht te hebben voor voldoende kennisdeling, 

communicatie en samenwerking met de mienskip en 

betrokken actoren;

- het budget dat passend is bij dit scenario 3 plus 

vast te stellen in de nota Invasieve Exoten in Fryslân 

en vervolgens bij te stellen op grond van een 

tweejaarlijkse evaluatie;

- het budget voor 2022 vast te stellen op € 500.000,- 

en daarbij onverminderd door te gaan met de 

bestrijding van de invasieve exoten;

- in gesprek te gaan met het rijk over de financiering 

van het scenario 3 plus;

15-6-2022 Groen Fryslân

De uitwerking van deze motie wordt meegenomen bij het opstellen van het Beleid Invasieve 

Exoten, dat op 30/11/2022 aan uw Staten wordt voorgelegd.

2.806 Startnotysje 

Ynvasive 

Eksoaten

15-12-2021 D. Hoogland CDA; Statenlid 

Goudzwaard; FNP; 

VVD; PvdA; 

GrienLinks; D66; 

ChristenUnie

fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten

• om sa gau as mooglik te soargjen foar in digitaal 

meldpunt, sa mooglik oanslútend by in besteand 

meldpunt

• in foarljochtingskampanje op te setten om 

ynwenners bewust te meitsjen fan it belang om 

ynvasive eksoaten op eigen grûn te bestriiden en op 

te roppen om fynplakken fan eksoaten te melden.

15-6-2022 Groen Fryslân

De uitwerking van deze motie wordt meegenomen bij het opstellen van het Beleid Invasieve 

Exoten, dat op 30/11/2022 aan uw Staten wordt voorgelegd.

2.805 Startnotysje 

Ynvasive 

Eksoaten

15-12-2021 D. Hoogland D66; GrienLinks; CDA

En verzoeken het college van Gedeputeerde Staten 

in gesprek te gaan met het Rijk over bestrijding van 

de Amerikaanse rivierkreeft en duidelijkheid te 

verschaffen over

• de risico’s voor Fryslân zolang het Rijk geen 

effectieve maatregelen neemt;

• de maatregelen die de provincie en het Wetterskip 

zelf kunnen nemen indien het Rijk geen effectieve 

maatregelen neemt;

• hoe en door wie de schade moet worden 

vastgesteld;

• hoe schade gecompenseerd gaat worden;

De uitkomsten van de gesprekken uit te werken in 

de Beleidsnotitite Invasieve Exoten

15-6-2022 Groen Fryslân

De uitwerking van deze motie wordt meegenomen bij het opstellen van het Beleid Invasieve 

Exoten, dat op 30/11/2022 aan uw Staten wordt voorgelegd.
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2.804 Startnotysje 

Ynvasive 

Eksoaten

15-12-2021 D. Hoogland FNP; PvdA; 

ChristenUnie; CDA Fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten:

By de fierdere útwurking yn de Nota Ynvasive 

Eksoaten yn Fryslân

• Mei it Wetterskip de foarstap foar te nimmen om 

alle partijen byinoar te bringen;

• De terrein behearende organisaasjes (TBO’s) en 

partikuliere eigners / behearders sawol yn de opset 

fan it belied as yn de kommunikaasje by de útfiering 

hiel goed mei te nimmen;

• De oanswettende provinsjes, gemeenten en 

wetterbehearders bûten Fryslân net te ferjitten;

15-6-2022 Groen Fryslân

De uitwerking van deze motie wordt meegenomen bij het opstellen van het Beleid Invasieve 

Exoten, dat op 30/11/2022 aan uw Staten wordt voorgelegd.

2.803 Startnotysje 

Ynvasive 

Eksoaten

15-12-2021 D. Hoogland GrienLinks; D66; 

PvdA; Statenlid 

Goudzwaard; 

Statenlid Van Swol

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten in 

de beleidsnota over invasieve exoten:

• een inventarisatie op te nemen van de 

aanwezigheid van invasieve exoten in Fryslân en de 

grootste knelpunten bij het bestrijden in beeld te 

brengen;

• een inventarisatie op te nemen van de schade van 

invasieve exoten in Fryslân aan biodiversiteit, 

veiligheid, economie en volksgezondheid;

• daarbij ook aan te geven welke invasieve exoten in 

Fryslân (op dat moment) het grootste gevaar 

opleveren voor de biodiversiteit, volksgezondheid, 

veiligheid en economie;

• prioriteiten aan te geven in de te bestrijden soorten 

en daarbij de grootste prioriteit te geven aan soorten 

die het meeste gevaar opleveren voor de 

biodiversiteit, volksgezondheid, veiligheid en 

economie;

• monitoring op te nemen van de effecten van de 

bestrijding;

15-6-2022 Groen Fryslân

De uitwerking van deze motie wordt meegenomen bij het opstellen van het Beleid Invasieve 

Exoten, dat op 30/11/2022 aan uw Staten wordt voorgelegd.

2.801 Startnotysje 

Ynvasive 

Eksoaten

15-12-2021 D. Hoogland

It kolleezje sil ûndersykje wat it hannelingsperspektyf 

fan in meldpunt foar ynvasive

eksoaten is, hoe fluch oft in klacht yn behanneling 

nommen wurdt of net. Mocht dat net

foldwaande wêze op lânlik nivo, dan sil it kolleezje 

sjen wat sy yn Fryslân deroan dwaan

kinne.

15-6-2022 Groen Fryslân

De uitwerking van deze toezegging wordt meegenomen bij het opstellen van het Beleid 

Invasieve Exoten, dat op 30/11/2022 aan uw Staten wordt voorgelegd.
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2.821 Enerzjyprogram

ma Fryslân 2022-

2025

12-1-2022 S.A.E. Poepjes

• Yn it bestjoerlik oerlis RES sil foar de folgjende 

saken omtinken frege wurde:

- Húshâldens mei in lytse(re) beurs krije omtinken. It 

giet dan bygelyks om it ûntwikkeljen fan oanfoljende 

tips fan enerzjycoaches. Ek sil dêr bepraat wurde 

hokker maatregels nedich binne om ek foar minima 

it (better) mooglik te meitsjen om 

enerzjybesparjende maatregels foar harren hûs te 

treffen.

- Der sil útsocht wurde wat desintrale oerheden 

dwaan kinne oan harren eigen duorsume wize fan 

enerzjyopwekking, om sa in ein te bringen oan de 

enerzjy-earmoed.

- Der sil omtinken wêze foar enerzjybesparring yn de 

yndustrie (type C-gebouwen).

12-7-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022-02-24: Deze punten worden in het BO RES ingebracht.

2.820 Enerzjyprogram

ma Fryslân 2022-

2025

12-1-2022 S.A.E. Poepjes

Der sil ûndersocht wurde op hokker wize, parallel 

oan de P&C syklus, rapporteare wurde kin oer de 

stân fan saken fan de aparte aksjes op de aksjelist.

12-7-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022-02-24: Deze toezegging wordt met toezegging 2826 uitgevoerd

2.819 Enerzjyprogram

ma Fryslân 2022-

2025

12-1-2022 S.A.E. Poepjes

De suggestje om de Boargertop te keppeljen oan it 

plan Energiebesparing sil ûndersocht wurde.

12-7-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022-02-24: We nemen dit op in het jaarplan 2022 bij actie 7, plan van aanpak 

energiebesparing.

2.818 Enerzjyprogram

ma Fryslân 2022-

2025

12-1-2022 S.A.E. Poepjes

Mei Dearsum Enerzjy Neutraal en oare projekten 

wurdt om tafel gien om te sjen wat de mooglikheden 

(bygelyks in pilotstatus) binne foar harren plannen 

foar grien gas.

12-7-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022-02-24: We nemen dit op in het jaarplan 2022.

2.823 Rapport 

Noordelijke 

Rekenkamer 

"Regionale 

democratie vergt 

energie - Een 

onderzoek naar 

de 

democratische 

legitimatie van 

de RES Fryslân"

19-1-2022 S.A.E. Poepjes

Nog voor het eind van deze zittingsperiode (maart 

2023) ontvangt PS een rapportage van GS over de 

prestaties op het gebied van energie.

19-7-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022-02-24: Deze toezegging wordt opgepakt in samenhang met toezegging 2926

2.822 Rapport 

Noordelijke 

Rekenkamer 

"Regionale 

democratie vergt 

energie - Een 

onderzoek naar 

de 

democratische 

legitimatie van 

de RES Fryslân"

19-1-2022 S.A.E. Poepjes

GS zullen PS per actiepunt informeren 

(Enerzjyprogramma).

19-7-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022-02-24: Tegelijk met het jaarplan 2023 wordt een overzicht gemaakt van de stand van 

zaken per actie
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2.857 Moasje frjemd 

oer behâld 

bernehertsjirurgy 

UMCG Grins

26-1-2022 D. Hoogland FNP; CDA; 

GrienLinks; SP; 

Statenlid 

Goudzwaard; PvdA; 

VVD; D66

Fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten:

- Om ek op bestjoerlik nivo, yn oparbeidzjen mei 

UMCG, de bestjoerlike partners

yn Noard-Nederlân en oare belutsenen, rjochting it 

Regear en 2e en 1e keamer alle

war te dwaan foar it behâld fan it sintrum foar 

bernehertsjirurgy fan it UMCG yn

Grins;

- Om PS op de hichte te hâlden fan de fuortgong;

26-7-2022 Leefbaar Fryslân

Op 7 febrewaris 2022 útset yn de tsjinst.

2.855 Moasje frjemd 

oer it Behâld 

bernehertsjirurgy 

UMCG Grins

26-1-2022 D. Hoogland

DS binne of sille ek yn petear hjiroer oan de 

bestjoerstafel Seker en Sûn, mei de Fryske 

soarchfersekerder De Friesland en in bredere 

diskusje oangean oer de takomst fan sikehûssoarch, 

de sprieding en konsekwinsjes dêrfan.

26-7-2022 Leefbaar Fryslân

Op 7 febrewaris 2022 útset yn de tsjinst.

2.854 Moasje frjemd 

oer it Behâld 

bernehertsjirurgy 

UMCG Grins

26-1-2022 D. Hoogland

DS sille kontakt sykje mei kollega-deputearren yn 

Grins, Drinte en Oerisel mei de suggestje om ek fan 

harren kant ôf dit lûd hearre te litten.

26-7-2022 Leefbaar Fryslân

Op 7 febrewaris 2022 útset yn de tsjinst.

2.853 Uitgangspunten 

vervolgopdracht 

voor het Fûns 

Skjinne Fryske 

Enerzjy (FSFE)

26-1-2022 S.A.E. Poepjes ChristenUnie

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

De maximering van 2 mio per jaar over de periode 

van 4 jaar te schrappen en totaal maximaal 8 mio 

beschikbaar te stellen voor het realiseren van meer 

dan 6 projecten in de periode van vier jaar.

26-7-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022-02-24: Deze motie wordt verwerkt in de investeringsinstructies. Aan FSFE wordt 

gevraagd hiermee rekening te houden in de meerjarenplannen. T.z.t. wordt hierover aan PS 

gerapporteerd

2.852 Uitgangspunten 

vervolgopdracht 

voor het Fûns 

Skjinne Fryske 

Enerzjy (FSFE)

26-1-2022 S.A.E. Poepjes FvD

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

- De opdracht aan het FSFE aan te passen en wel 

zodanig dat installaties voor het

verbranden van houtachtige biomassa (biomassa 

centrales) niet langer in

aanmerking komen voor financiering door het FSFE;

26-7-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022-02-24: FSFE wordt gevraagd hiermee rekening te houden in de meerjarenplannen. 

Uitsluiting kan worden opgenomen in de investeringsinstructies

2.851 Uitgangspunten 

vervolgopdracht 

voor het Fûns 

Skjinne Fryske 

Enerzjy (FSFE)

26-1-2022 S.A.E. Poepjes SP; PvdD; FNP

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

- het FSFE op te dragen om opslag van CO2 in de 

ondergrond niet te financieren,

26-7-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022-02-24: Dit kan worden meegenomen in de investeringsinstructies. NB: dit sluit 

financiering voorkoming CO2 uitstoot (Valuta voor Veen) dus niet uit!
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2.850 Uitgangspunten 

vervolgopdracht 

voor het Fûns 

Skjinne Fryske 

Enerzjy (FSFE)

26-1-2022 S.A.E. Poepjes PvdA; ChristenUnie; 

50PLUS; PvdD; SP verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

- te bekijken of een aanvullende opdracht aan het 

FSFE mogelijk is van maximaal 1 miljoen euro 

perjaar om kleinere leningen te verstrekken aan 

energiecoöperaties en dorpshuizen voor projecten 

die vallen binnen de doelstellingen van het FSFE.

- door standaardisatie een lagere rente te vragen die 

(vanwege de-minimus) niet marktconform

hoeft te zijn;

- binnen het energieprogramma dekking te zoeken 

voor de uitvoeringskosten voor deze regeling 

van ingeschat 25 duizend euro per jaar;

26-7-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022-02-24: Er zal worden onderzocht of dit kan ivm aanbestedingsissues en of het invloed 

heeft op de herfinanciering van het fonds. FSFE wordt gevraagd hiermee rekening te 

houden in de meerjarenprogramma's

2.849 Uitgangspunten 

vervolgopdracht 

voor het Fûns 

Skjinne Fryske 

Enerzjy (FSFE)

26-1-2022 S.A.E. Poepjes

DS sil oan FSFE freegje op de webside de 

betingsten oangeande projekten FSFE en LEI te 

pleatsen en dy te splitsen.

26-7-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022-02-24: FSFE zal worden gevraagd dit uit te voeren

2.847 Uitgangspunten 

vervolgopdracht 

voor het Fûns 

Skjinne Fryske 

Enerzjy (FSFE)

26-1-2022 S.A.E. Poepjes

DS komme skriftlik werom op fragen yn de moasje 

oer houtachtigen en biomassa.

26-7-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022-02-24: Deze toezegging is gerelateerd aan 2852. GS zullen PS ook informeren over 

de gewijzigde financieringsinstructie aan FSFE

2.846 Uitgangspunten 

vervolgopdracht 

voor het Fûns 

Skjinne Fryske 

Enerzjy (FSFE)

26-1-2022 S.A.E. Poepjes

DS komme skriftlik werom op fragen hoe’t it eksakt 

yn de praktyk sit mei ko-fergêsting en mono-

fergêsters, de mooglikheid foar subsydzje en hoe 

duorsum oft it is.

26-7-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022-02-24: GS zullen per brief hierop terugkomen naar PS. Er wordt onderzocht of het 

Energieprogramma hierop wordt aangepast.

2.845 Enerzjyprogram

ma Fryslân 2022-

2025

26-1-2022 S.A.E. Poepjes Statenlid Goudzwaard

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten Het 

energiedashboard minimaal twee keer per jaar van 

een update te voorzien. Het energiedashboard uit te 

breiden met een indicatorenset voor de onderdelen 

geothermie, aquathermie, waterstof en netcapaciteit 

en het onderdeel aangaande banenrealisatie 

te verwijderen.

26-7-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022-02-24: We nemen dit op in het jaarplan 2022.

2.844 Enerzjyprogram

ma Fryslân 2022-

2025

26-1-2022 S.A.E. Poepjes Statenlid Goudzwaard

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten te 

onderzoeken of een volgende subsidieregeling voor 

energiebesparende maatregelen ook beschikbaar 

kan worden gemaakt voor huishoudens die slechts 

één besparingsmaatregel (per keer) kunnen of willen 

uitvoeren.

26-7-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022-02-2: we nemen dit op in het Jaarplan 2022 bij actie 7c

2.843 Enerzjyprogram

ma Fryslân 2022-

2025

26-1-2022 S.A.E. Poepjes FNP; SP; GrienLinks

Fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten:

- Om as provinsje yn ôfwachting fan in beslút op in 

bondele EU-oanfraach ûnderwilens safolle as 

mooglik fasilitêr en ek finansjieel de 

akwatermy koprinnerdoarpen te skewielen no’t 

harren opstartfase fan de projekten oergiet nei de 

ûntwikkelfase;

26-7-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022-02-24: We nemen dit op in het jaarplan 2022.
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2.842 Enerzjyprogram

ma Fryslân 2022-

2025

26-1-2022 S.A.E. Poepjes PvdD; GrienLinks; 

SP; D66 verzoeken het college van Gedeputeerde Staten Om 

aansluiting te zoeken bij de geactualiseerde 

landelijke CO2 reductiedoelstelling van 55% door 

deze als uitgangspunt mee te nemen in de 

vervolgprogramma’s op het gebied van klimaat en 

energie.

26-7-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022-02-24: dit wordt meegenomen bij het vervolg op het energieprogramma

2.841 Enerzjyprogram

ma Fryslân 2022-

2025

26-1-2022 S.A.E. Poepjes PvdD; GrienLinks; SP

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten - in 

samenwerking met de netbeheerders te 

onderzoeken of, en op welke wijze, netruimte 

gereserveerd kan worden voor particuliere en 

coöperatieve stroomopwekking;

26-7-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022-02-24: Dit wordt opgenomen in het jaarplan 2022.

2.840 Enerzjyprogram

ma Fryslân 2022-

2025

26-1-2022 S.A.E. Poepjes PvdD; SP; GrienLinks

spreken haar mening uit; dat energieopslag en 

conversie belangrijke randvoorwaarden zijn voor het 

halen van de klimaatdoelen en verzoeken het 

college van Gedeputeerde Staten;

- Bij de inventarisatie niet alleen te focussen op 

opslag bij grotere opweklocaties en bij onderstations 

van netbeheerders, maar ook te kijken naar de 

mogelijkheden voor thuisbatterijen, kantoorbatterijen 

en buurtbatterijen en andere 

kleinschalige opslagsystemen- Daarbij in kaart te 

brengen hoe de provincie maximaal kan inzetten op 

een snelle opkomst van energie-opslagsystemen. - 

Dit onderzoek nog in 2022 uit te voeren en de Staten 

daarover uiterlijk in het vierde kwartaal van dit jaar te 

informeren.

26-7-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022-02-24: dit wordt bekeken bij de vaststelling van het Energieprogramma  

2.839 Enerzjyprogram

ma Fryslân 2022-

2025

26-1-2022 S.A.E. Poepjes FvD

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

- de toezegging 2.675 niet als afgehandeld te 

beschouwen en aan PS terug te koppelen in 

hoeverre de uitkomsten van de bedoelde quick scan 

terugkomen in het voorliggende energie programma,-

  en de bedoelde quick scan toe te voegen aan de 

bijlagen

26-7-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022-02-24: dit wordt bekeken bij de vaststelling van het Energieprogramma  

2.838 Enerzjyprogram

ma Fryslân 2022-

2025

26-1-2022 S.A.E. Poepjes FvD

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

Motie 2.107 niet als afgehandeld te beschouwen 

Motie 2.676 niet als afgehandeld te beschouwen

26-7-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022-02-24: onderzocht zal worden wat er gedaan kan worden om deze alsnog uit te 

voeren.

2.837 Enerzjyprogram

ma Fryslân 2022-

2025

26-1-2022 S.A.E. Poepjes ChristenUnie; 

GrienLinks verzoeken het college van Gedeputeerde Staten, om 

circulaire economie breder te trekken in het 

Energieprogramma. Hierbij de R-ladder met 

strategieën van circulariteit te gebruiken.

26-7-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022-02-24: dit wordt bekeken bij de vaststelling van het Energieprogramma  

2.836 Enerzjyprogram

ma Fryslân 2022-

2025

26-1-2022 S.A.E. Poepjes ChristenUnie; 

GrienLinks; SP; 

50PLUS; D66

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten, om 

per actie concrete doelen op te nemen in het 

Energieprogramma. Provinciale Staten hierover een 

terugkoppeling te geven in het tweede kwartaal van 

2022.

26-7-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022-02-24: Voorzover het mogelijk is worden doelen geconcretiseerd. Het 

Energieprogramma wordt er zonodig op aangepast
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2.835 Enerzjyprogram

ma Fryslân 2022-

2025

26-1-2022 S.A.E. Poepjes CDA

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten de 

motie 2310 niet als afgedaan te beschouwen 

en uitvoering te geven zoals de indieners dit hebben 

bedoeld.

26-7-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022-02-24: Deze motie wordt verwerkt in het jaarplan 2022

2.834 Enerzjyprogram

ma Fryslân 2022-

2025

26-1-2022 S.A.E. Poepjes SP; PvdD; FNP; 

GrienLinks sprekke as harren miening út

dat fêstiging fan grutte datacenters yn de provinsje 

Fryslân definityf net akseptearre

wurde kin,

26-7-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022-02-24: Er wordt een voorstel voorbereid

2.833 Enerzjyprogram

ma Fryslân 2022-

2025

26-1-2022 S.A.E. Poepjes PvdA; SP; CDA; FNP; 

ChristenUnie; 

50PLUS

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten er 

alles aan te doen dat mensen met een kleine beurs 

niet in de knel komen ten gevolgen van de 

energietransitie en daarom in overleg te treden met 

gemeenten om prioriteit te geven aan het 

verduurzamen van met name sociale huurwoningen 

en het begeleiden van mensen met een smalle 

beurs bij de energietransitie en waar mogelijk dit te 

faciliteren.

26-7-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022-02-24: We nemen dit op in het jaarplan 2022. Deze motie heeft een relatie met 

toezegging 2821

2.832 Enerzjyprogram

ma Fryslân 2022-

2025

26-1-2022 S.A.E. Poepjes PvdA

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten de 

moties 2182 en 2660 niet als afgedaan te 

beschouwen

en uitvoering te geven zoals de indieners dit hebben 

bedoeld.

26-7-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022-02-24: We nemen dit op in het jaarplan 2022.

2.831 Enerzjyprogram

ma Fryslân 2022-

2025

26-1-2022 S.A.E. Poepjes PvdA; CDA

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

- op korte termijn in ieder geval het gesprek aan te 

gaan met de groen gas projecten in Ameland,

Wijnjewoude, Koudum en Dearsum om te kijken of 

zij aangewezen kunnen worden als pilotproject voor 

de periode van vijf jaar en aan de hand van een 

solide meetprogramma in beeld te brengen welke 

techniek het meest geschikt is voor Fryslân;- de 

uitkomsten van de pilot mee te nemen in het 

provinciale energiebeleid;

26-7-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022-02-24: We nemen dit op in het jaarplan 2022.

2.830 Enerzjyprogram

ma Fryslân 2022-

2025

26-1-2022 S.A.E. Poepjes PvdA; CDA; VVD; 

FNP verzoeken het college van Gedeputeerde Staten de 

projecten en onderzoeken samen op te laten 

lopen zodanig dat er bij de ontwikkeling van 

waterstof en aquathermie projecten geen vertraging 

ontstaat;

en gaan over tot de orde van de dag.

26-7-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022-02-24: Dit past in de aanpak van het energieprogramma. Deze opmerking wordt 

opgenomen in het Jaarplan bij de acties 18 en 20

2.829 Enerzjyprogram

ma Fryslân 2022-

2025

26-1-2022 S.A.E. Poepjes D66

Verzoekt het college:

- Om in de uitwerking van het energieprogramma 

mee te nemen op welke wijze

integraal aangesloten kan worden bij het nieuwe 

participatiebeleid,

26-7-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022-02-24: dit wordt onderzocht
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2.828 Enerzjyprogram

ma Fryslân 2022-

2025

26-1-2022 S.A.E. Poepjes

De deputearre sil persoanlik yn petear mei de 

koöperaasje Dearsum en oare ynsprekkers dy’t 

itselde lûd ôfjoegen oangeande it behanneljen fan 

saken.

26-7-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022-02-24: We nemen dit op in het jaarplan 2022.

2.827 Enerzjyprogram

ma Fryslân 2022-

2025

26-1-2022 S.A.E. Poepjes

Yn it petear mei Liander sil de deputearre de mega-

meterkasten beneame, sa as dy ek al yn Drinte brûkt 

wurde.

26-7-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022-02-24: We nemen dit op in het jaarplan 2022.

2.826 Enerzjyprogram

ma Fryslân 2022-

2025

26-1-2022 S.A.E. Poepjes

It enerzjyprogramma ynklusyf jierplan 2022 wurdt yn 

maart 2022 fêststeld. It programma en jierplan 

geane ta kundskip nei PS en kinne miskien op de 

wurklist foar in kommisjegearkomste om yn alle 

iepenheid te bepraten. It jierplan 2023 ynklusyf in 

beskriuwing op aksjepunt, mei de stân fan saken 

oangeande útfiering dêrfan, giet uterlik jannewaris 

2023 nei PS.

26-7-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022-02-24: Het Energieprogramma zal eind maart 2022 worden vastgesteld en ter kennis 

name worden toegestuurd. Het Jaarplan 2022 vraagt iets meer tijd dan op 26 januari was 

voorzien en wordt zo spoedig mogelijk daarna toegezonden. Het jaarplan 2023 wordt eind 

2022 vastgesteld en tkn aan PS gestuurd, inclusief de resultaten van het jaarplan 2022

2.825 Enerzjyprogram

ma Fryslân 2022-

2025

26-1-2022 S.A.E. Poepjes

Hoe’t sa’n santich C-bedriuwen leverje moatte wat 

duorsumensmaatregels oanbelanget en hoe’t it 

provinsjaal tafersjoch hâlden dêrop wêze sil en it 

fieren fan petearen mei dy bedriuwen, de deputearre 

sil dat mei faasje oppakke. Hoe’t dat der op 

haadlinen útsjen sil, wurdt fatsoenlik, ofwol fia 

jierplan ofwol apart op in oare manier weromkeppele 

oan PS.

26-7-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân 2022-02-24: We nemen dit op in het jaarplan 2022.

2.824 Mûnlinge fragen 

oer de finansjele 

situaasje fan 

doarpshuzen

26-1-2022 K. Fokkinga

It kolleezje sil besjen oft bestimmingen yn it No en 

Moarn 2-pakket yn de rin fan de tiid mooglik feroare 

binne en oft der dan romte is foar jild rjochting 

projekten tsjin iensumens.

26-7-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân
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2.871 Moasje frjemd 

Enquête 

Knelpunten 

wonen

16-2-2022 K. Fokkinga VVD; CDA; PvdA; 

FNP; D66; 

ChristenUnie; 

50PLUS

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

• een kwalitatieve enquête uit te zetten onder de 

Friese gemeenten met de vraag

waar zij knelpunten ervaren om bouwplannen te 

verwezenlijken, te inventariseren

tegen welke problemen de gemeenten aanlopen op 

het gebied van wonen en op

welke wijze de provincie volgens de gemeenten een 

rol zou kunnen spelen

in het versnellen van het realiseren van woningen;

• In deze enquête in ieder geval vragen op te nemen

o of de gemeenten op het gebied van wonen en 

woningbouw een gebrek aan

voldoende capaciteit of specialistische kennis 

ervaren om alle ruimtelijke

plannen op te pakken;

o Wat de ervaringen van gemeenten zijn met de 

eerste openstelling van de

16-8-2022 Leefbaar Fryslân

Op 27 juni 2022 zijn PS per brief geïnformeerd over de uitvoering van deze motie 

(docbasenr. 02003797).  Hiermee beschouwen wij deze motie als afgehandeld. 

2.870 Haadfytsrûtes 16-2-2022 A. Fokkens PvdD; D66; SP; FNP

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

Via het Interprovinciaal Overleg (IPO) het Kabinet op 

te roepen om:

- Meer middelen beschikbaar te stellen voor de 

realisatie van het landelijke fietsroutenetwerk.

- Daarbij ook in Europees verband naar extra 

middelen te zoeken.

16-8-2022 Bestemming 

Fryslân

Een en ander is reeds in gang gezet via de reguliere landelijke overleggen vanuit IPO en in 

relatie tot het Nationaal Toekomstbeeld  Fiets, echter nog zonder concreet resultaat

2.869 Haadfytsrûtes 16-2-2022 A. Fokkens

De gedeputeerde zal PS blijven informeren over de 

ontwikkelingen bij gemeenten

met betrekking tot dit onderwerp.

16-8-2022 Bestemming 

Fryslân Een eerste update wordt voorzien begin juli.

2.868 (a) Sinnepanelen 

Thialf en (b) Brief 

Deputearre 

Steaten oer 

‘Voortgang 

financiële situatie 

Thialf’

16-2-2022 F. Douwstra

De deputearre sil oan Thialf freegje wat it tiidpaad is 

oangeande it plan foar de takomst.

16-8-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân
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2.867 (a) Sinnepanelen 

Thialf en (b) Brief 

Deputearre 

Steaten oer 

‘Voortgang 

financiële situatie 

Thialf’

16-2-2022 F. Douwstra

Der binne fragen steld oer separate ynvestearrings 

troch Thialf en de finansjele risiko’s

foar de provinsje hjirby. De deputearre sil dy fragen 

en de te setten stappen yn de

businesscase meinimme nei Thialf, mei dêrby ek de 

fraach oft Thialf by dy te setten

stappen PS hjiryn meinimme.

16-8-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân

2.866 (a) Sinnepanelen 

Thialf en (b) Brief 

Deputearre 

Steaten oer 

‘Voortgang 

financiële situatie 

Thialf’

16-2-2022 F. Douwstra

De besparring op enerzjy dy’t neffens rûzing € 

120.000 wêze sil, wurdt oan de hân fan

de neiberekkening yn mindering brocht op de 

bydrage fan de provinsje, sa-as ek yn it

ynformearjende brief oan PS oanjûn is.

16-8-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân

2.864 Brief Deputearre 

Steaten oer ‘IPO 

propositie 

stikstof en 

natuur’

16-2-2022 K. Fokkinga

It útfieringsprogramma stikstof wurdt yn maaie 

foarlein oan PS.

16-8-2022 Groen Fryslân

uitgezet bij behandelaar

2.863 Frageoerke oer 

Greidefûgelbehe

ar

16-2-2022 D. Hoogland VVD; CDA

Goede natoergebieten wurde oanpast foar de 

greidefûgels en de deputearre wol der

nei sjen wêrom’t dit bart, hoe it fierder útwurke wurdt 

en oft der mear ynset wurde

moat op hoe dit mei-inoar te ûntwikkeljen.

16-8-2022 Groen Fryslân

uitgezet bij behandelaar

2.862 Frageoerke oer 

de Wolf

16-2-2022 K. Fokkinga CDA; SP

Yn de Europeeske lânboukommisje leit de 

ûntwerpresolúsje om de wolf fan bylage 4

nei bylage 5 fan de Habitatrjochtline te krijen. De 

deputearre is ree by de minister yn

te bringen dat it ferskowen nei bylage 5 wichtich is 

foar Fryslân om sa in mear

gebietsrjochte oanpak mooglik te meitsjen.

16-8-2022 Groen Fryslân



In onze brief met kenmerk 01975111, d.d. 22/3/2022, hebben wij u geïnformeerd over de 

wijze waarop invulling is gegeven aan deze toezegging. Tijdens uw vergadering op 25 mei 

2022 heeft u via amendement 2 besloten deze toezegging niet als afgehandeld te willen 

beschouwen; wij nemen deze opnieuw in behandeling.

2.860 Frageoerke 

Wynpark Fryslân

16-2-2022 F. Douwstra SP; 50PLUS

PS sille yn septimber ynformearre wurde oer it 

proses fan partisipaasje fan boargers

yn it wynpark.

16-8-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân

2.859 Fragoerke 

Wynpark Fryslân

16-2-2022 F. Douwstra SP; 50PLUS

De deputearre sil oan deputearre Poepjes freegje it 

proses op papier te setten

oangeande ferhâlding en ynspanning foar ferkeap 

fan stroom oan it Fryske MKB en

ynwenners, foardat it beslút nommen is dat de 

stroom nei ien bedriuw bûten Fryslân

gean soe.

16-8-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân
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2.858 Frageoerke 

Wynpark Fryslân

16-2-2022 F. Douwstra SP; 50PLUS

Oangeande it nasjonaal gebrûk fan stroom út 

wynenerzjy binne eartiids ôfspraken

makke. De deputearre sil besykje dy ôfspraken 

ynformearjend op papier te setten.

16-8-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân

2.886 Motie vreemd 

over onderzoek 

beloningsdiscrimi

natie

23-3-2022 A. Fokkens PvdA; GrienLinks; 

SP; D66 verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

- te onderzoeken:

o of er sprake is van een loonkloof onder de 

werknemers van de provincie Fryslân

o hoe groot deze eventuele loonkloof is;

o welke factoren deze loonkloof verklaren;

- afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek 

de loonkloven tussen mannelijke en vrouwelijke

werknemers werkzaam binnen dezelfde functiegroep 

te herstellen;

- in het provinciale strategisch personeelsbeleid op 

te nemen hoe beloningsdiscriminatie voorkomen

wordt;

- Provinciale Staten te informeren over de resultaten 

en het eventuele herstel van de loonkloven;

23-9-2022 HR

In een brief aan PS zal worden ingegaan op de toezegging gedaan onder nr 2885.De 

inhoudelijke toelichting en conclusie kan daarmee als afdoening worden gezien van deze 

motie vreemd. 

2.885 Motie vreemd 

over onderzoek 

beloningsdiscrimi

natie

23-3-2022 A. Fokkens

Het college zal een brief sturen aan PS met daarin 

onder andere de verschillen in tredes binnen 

functieschalen tussen mannen en vrouwen.

23-9-2022 HR

Toelichting op loonverhoudingen en CAO-kader geven inzicht hierin. Relatie met motie 2885 

is 1 op 1. 

2.884 Beliedsnota 

Fryslân Feilich 

Fytslân 2.0

23-3-2022 A. Fokkens PvdA; ChristenUnie; 

50PLUS; FNP verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

- de doelstelling van de kopgroep, dat elke fries kan 

beschikken over een fiets en veilig kan

fietsen, verder uit te werken en samen met de 

gemeenten te werken aan de realisatie van

deze doelstelling.

- daarbij rekening te houden met het feit dat een 

deelfiets niet een alternatief mag zijn voor

inwoners die dat niet kunnen betalen;

- de uitwerking van bovenstaande punten terug te 

koppelen aan Provinciale Staten.

23-9-2022 Bestemming 

Fryslân We werken aan de wijze waarop we het beste invulling kunnen geven aan deze motie

2.883 Beliedsnota 

Fryslân Feilich 

Fytslân 2.0

23-3-2022 A. Fokkens SP; GrienLinks; PVV

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

Substantieel meer onveilige oversteekplaatsen op 

provinciale wegen in Fryslàn aan te passen en veilig 

in te richten;Hiervoorfinanciële dekking te zoeken bij 

provincie, het Rijk en/of Europa;

23-9-2022 Bestemming 

Fryslân Binnen de lopende infra-programma's werken we al aan het verbeteren van verkeersveilige 

oversteken. Om nog meer oversteken aan te kunnen pakken, is aanvullende financiering 

nodig. Hiervoor wordt richting het Rijk meer aandacht gevraagd, onder andere vanuit het 

Nationaal Toekomstbeeld Fiets
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2.882 Beliedsnota 

Fryslân Feilich 

Fytslân 2.0

23-3-2022 A. Fokkens

It kolleezje nimt de resultaten fan it debat oer de 

haadfytsrûtes yn syn totaliteit mei yn it 

útfieringsprogramma fan de brief, ynklusyf de 

resultaten en de moasjes enamendeminten.

23-9-2022 Bestemming 

Fryslân Bekeken wordt nog hoe we de resultaten uit de beide debatten integraal kunnen 

beschouwen. De vraag is of nog daarvoor per sé een uitvoeringsprogramma benodigd is 

v.w.b. de Beleidsnota Fiets, of dat de uitvoering in de diverse programma's gestalte kan 

krijgen.

2.881 Oanbod Natuer 

mei de Mienskip 

realisaasje NNN 

2022-2027

23-3-2022 D. Hoogland

It kolleezje stjoert skriftlik nei PS wat it foech fan it 

gearwurkingsorgaan is en wêr’t dat op basearre is.

23-9-2022 Groen Fryslân

in behandeling gegeven

2.880 Oanbod Natuer 

mei de Mienskip 

realisaasje NNN 

2022-2027

23-3-2022 D. Hoogland

It bedrach foar NmdM is dit jier op tsien miljoen 

beheind, mar as NmdM mei in nij foarstel komt om 

saken wol of net oan te keapjen, omdat der 

progresje makke wurdt en der draachflak foar is, dan 

sil it kolleezje har der ek ta sette en it witte litte oan 

PS.

23-9-2022 Groen Fryslân

in behandeling gegeven

2.879 Oanbod Natuer 

mei de Mienskip 

realisaasje NNN 

2022-2027

23-3-2022 D. Hoogland

It kolleezje sil sjen nei hoefolle fan de 500 hektare en 

op hokker plakken it mooglik is om in keppeling mei 

oare opjeftes te meitsjen om kosten en lânbougrûn 

te besparjen.

23-9-2022 Groen Fryslân

in behandeling gegeven

2.878 Startnotysje 

Boaiembelied

23-3-2022 D. Hoogland GrienLinks; PvdD; 

PvdA; SP; D66 verzoeken het college van Gedeputeerde Staten : 

 Alle bekende bedreigingen van de Fryske bodem 

systematisch in de beleidsnotitie Bodem in beeld te 

brengen; ln de nota Bodembeleid duidelijk aan te 

geven welke maatregelen noodzakelijk zijn om deze 

bedreigingen tegen te gaan en hoe de bodem 

verbeterd kan worden.

23-9-2022 Groen Fryslân

De Startnotitie Beleidskader Bodem is op 23/3/2022 aan uw Staten voorgelegd.

Vanwege het uitstel van de invoering van de Omgevingswet van 1/7/2022 naar 1/1/2023, is 

de behandeling van het def. Beleidskader Bodem verplaatst naar Q4, 2023.

2.877 Startnotysje 

Boaiembelied

23-3-2022 D. Hoogland GrienLinks; SP; 

PvdA; D66; PvdD verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

Zodra bij de invoering en uitwerking van de 

omgevingswet duidelijk is hoe de

bevoegdheidsverdeling tussen gemeenten en 

provincie wordt, samen met de

gemeenten ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de 

handhaving geborgd blijft

23-9-2022 Groen Fryslân

De Startnotitie Beleidskader Bodem is op 23/3/2022 aan uw Staten voorgelegd.

Vanwege het uitstel van de invoering van de Omgevingswet van 1/7/2022 naar 1/1/2023, is 

de behandeling van het def. Beleidskader Bodem verplaatst naar Q4, 2023.

2.876 Startnotysje 

Boaiembelied

23-3-2022 D. Hoogland GrienLinks; PvdD; SP

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

Bij de uitwerking van de nota Bodembeleid het 

uitgangspunt te hanteren dat de

kwaliteit van de Fryske bodem niet verder mag 

verslechteren ten opzichte van de

situatie bij de nulmeting

23-9-2022 Groen Fryslân

De Startnotitie Beleidskader Bodem is op 23/3/2022 aan uw Staten voorgelegd.

Vanwege het uitstel van de invoering van de Omgevingswet van 1/7/2022 naar 1/1/2023, is 

de behandeling van het def. Beleidskader Bodem verplaatst naar Q4, 2023.
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2.875 Startnotysje 

Boaiembelied

23-3-2022 D. Hoogland PvdD; GrienLinks; 

SP; PvdA; D66 Spreken haar mening uit: Dat de bodem door 

koolstofvastlegging een belangrijke 

klimaatmitigatiefunctie heeft

en verzoeken het colleqe van Gedeputeerde Staten

om de mogelijkheden van koolstofvastlegging in de 

bodem en de kennisontwikkeling

daaromtrent expliciet mee te nemen bij de studie 

bodemvitaliteit, het transitieprogramma,

en de uitwerking van het toekomstige Fries 

bodembeleid

23-9-2022 Groen Fryslân

De Startnotitie Beleidskader Bodem is op 23/3/2022 aan uw Staten voorgelegd.

Vanwege het uitstel van de invoering van de Omgevingswet van 1/7/2022 naar 1/1/2023, is 

de behandeling van het def. Beleidskader Bodem verplaatst naar Q4, 2023.

2.874 Startnotysje 

Boaiembelied

23-3-2022 D. Hoogland

It kolleezje praat mei frou Goede de technyske 

aspekten troch en dielt dizze ynformaasje mei de 

Steaten.

23-9-2022 Groen Fryslân

uitgezet bij behandelaar

2.873 Mondelinge 

vragen over 

apotheekhouden

de 

huisartsenzorg

23-3-2022 D. Hoogland

It kolleezje is ree om oanfoljend op wat dien is tsjin it 

ferdwinen fan aportheekhâldende 

húsartsenpraktyken ûnder de oandacht te bringen by 

relevante bestjoersoerlizzen, it ministearje fan VWS 

en 2e keamerleden.

23-9-2022 Leefbaar Fryslân

Op 31 maart 2022 uitgezet in de dienst.

2.888 Gebietsûntwikkel

ing Hegewarren

6-4-2022 D. Hoogland

Deputearre Hoogland seit ta dat DS de útkomsten 

fan de behanneling yn de ried fan Smellingerlân en it 

AB fan Wetterskip Fryslân mei PS diele sil. (1.48)

6-10-2022 Bestemming 

Fryslân

2.897 Evaluaasje Guos 

yn Balâns en 

Fryske 

Guozzeoanpak

20-4-2022 K. Fokkinga

It kolleezje sil yn it nota- en faunabelied in aparte 

paragraaf opnimme oer de

guozzeoanpak. Hjiryn wurdt ek oandacht jûn oan 

previntive maatregels.

20-10-2022 Groen Fryslân

Dit wurdt opnommen mei BIJ12,   dy't hjiroer giet.

2.896 Evaluaasje Guos 

yn Balâns en 

Fryske 

Guozzeoanpak

20-4-2022 K. Fokkinga

It kolleezje giet ûndersykjen welke metoade it meast 

effektief is om it tal guozzen te

ferminderjen mei sa min mooglik diereleed.

20-10-2022 Groen Fryslân

Wetlik sjoen kin it ferminderjen fan it tal guozzen hielendal net (útsein de skiere goes). 

Itbeheinenfan it tal guozzen is part fan de beliedsûntjouwing. Wy slaan foar om dit net as in 

separate tasizzing te registrearjen, en dit as sadanigfan de list te heljen. 

2.902 Strategyske 

Grûnnota NNN

20-4-2022 D. Hoogland

It kolleezje bringt yn de hjerst yn kaart wat d’r noch 

oankocht wurde moat.

20-10-2022 Groen Fryslân

Dit wordt betrokken bij de Herziene Planning Natuurontwikkelingsopgave die door PS wordt 

behandeld op 12/10/2022.

2.901 Strategyske 

Grûnnota NNN

20-4-2022 D. Hoogland

It kolleezje nimt yn de hersjenne planning fan de 

grûnnota in finansjele berekkening op

foar it gefal de natuerparkmiddelen net oant 2035 

ferlengd wurde.

20-10-2022 Groen Fryslân

Dit wordt betrokken bij de Herziene Planning Natuurontwikkelingsopgave die door PS wordt 

behandeld op 12/10/2022.
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2.900 Strategyske 

Grûnnota NNN

20-4-2022 D. Hoogland

It kolleezje nimt yn de hersjenne planning fan de 

grûnnota de finansjele ûnderbouwing

op fan it oantal fte’s by opsje 3.

20-10-2022 Groen Fryslân

Dit wordt betrokken bij de Herziene Planning Natuurontwikkelingsopgave die door PS wordt 

behandeld op 12/10/2022.

2.899 Strategyske 

Grûnnota NNN

20-4-2022 D. Hoogland

It kolleezje ynformeart de Steaten oer de útkomsten 

fan it oerlis fan maaie mei it

Ministearje fan lânbou, natuerbehear en fiskerij 

(LNV).

20-10-2022 Groen Fryslân

2.898 Evaluaasje Guos 

yn Balâns en 

Fryske 

Guozzeoanpak

20-4-2022 K. Fokkinga D66; VVD; Statenlid 

Goudzwaard verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

Om in de verdere uitwerking van de startnotitie te 

kijken naar de mogelijkheid voor restitutie van de 

leges na het afronden van een aanvraag;Om de 

financiële gevolgen hiervan in kaart te 

brengenProvinciale Staten per brief over de 

uitkomsten te informeren;

20-10-2022 Groen Fryslân



Wy sille dat noch oppakke.

2.895 Evaluaasje Guos 

yn Balâns en 

Fryske 

Guozzeoanpak

20-4-2022 K. Fokkinga

It kolleezje sil yn it IPO oerlis nei foaren bringe 

skeameldings makliker te meitsjen en

bringt de Steaten op de hichte oer de útkomst 

hjirfan.

20-10-2022 Groen Fryslân

Dit wurdt opnommen mei BIJ12,   dy't hjiroer giet.

2.894 Gebietsûntwikkel

ing Hegewarren

20-4-2022 D. Hoogland D66; SP; FNP

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om 

in samenwerking met de gemeente

Smallingerland en it Wetterskip in de planfase uit te 

werken:

- Hoe en waar het verlies aan weidevogelland 

gecompenseerd kan worden;

- Hoe de predatiedruk vanuit het nieuwe moerasland 

in de Hegewarren invloed zal

hebben op de weidevogelgebieden;

- Hoe we de nadelige gevolgen kunnen voorkomen 

of beperken;

20-10-2022 Bestemming 

Fryslân

2.893 Gebietsûntwikkel

ing Hegewarren

20-4-2022 D. Hoogland CDA; VVD; FvD; 

ChristenUnie Sprekke as harren miening út dat it gebiet De Hege 

Warren net by it N2000 gebiet De âlde

Feanen oanlutsen wurde mei c.q. net as nij N2000 

gebiet oanwiisd wurde mei.

20-10-2022 Bestemming 

Fryslân
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2.892 Gebietsûntwikkel

ing Hegewarren

20-4-2022 D. Hoogland PvdA; 50PLUS verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

- bij de verdere uitwerking van de planfase en de 

financiële onderbouwing daarvan, niet

alleen recreatiewoningen te onderzoeken maar ook 

permanente bewoning te

onderzoeken;

- in samenwerking met de omgeving en 

dorpsbelangen in gesprek te gaan over type,

verhouding recreatie en permanent en het aantal 

woningen die passen bij de aard en de

schaal van het gebied.

20-10-2022 Bestemming 

Fryslân

2.891 Gebietsûntwikkel

ing Hegewarren

20-4-2022 D. Hoogland

It kolleezje sil har uterste bêst dwaan om by de 

útwurking fan de plannen yn

oparbeidzjen mei it Wetterskip en de gemeente te 

soargjen foar it behâld fan de

blaugerslannen yn de Hegewarren en mei in nije 

útwurking weromkomme nei PS yn

2024.

20-10-2022 Bestemming 

Fryslân

2.890 Gebietsûntwikkel

ing Hegewarren

20-4-2022 D. Hoogland

It kolleezje makket in kosten-batenanalyse foar de 

rekreaasjewenten.

20-10-2022 Bestemming 

Fryslân

2.889 Gebietsûntwikkel

ing Hegewarren

20-4-2022 D. Hoogland

It kolleezje nimt de omwenners mei yn de 

ûntwikkelingen fan de beide modellen.

20-10-2022 Bestemming 

Fryslân

2.903 Alliander 26-4-2022

“In maart 2022 zijn de gesprekken gestart tussen het 

Rijk, netbeheerder en hun aandeelhouders over de 

kapitaalbehoefte die er is om het stroomnetwerk 

structureel te verbeteren. Hier is veel geld voor 

nodig en de manier van geldverstrekking wordt 

momenteel nader bekeken. Dit gaat mogelijk op een 

andere wijze dan via aandelenkapitaal en een 

lening. Zodra hier meer bekend over is kunnen we 

het risicokader Alliander volledig invullen. Overigens 

is de inhoud van de gesprekken wel ‘geheim’. U 

ontvangt vervolgens van ons hierover een 

informerende brief, vermoedelijk na de zomer.” 

De tasizzing is dat PS nei de simmer in 

ynformearjende brief krije sil oer de kapitaalbehoefte 

fan Alliander en hoe’t DS de risiko’s derfan ynskat.

26-10-2022 Financiën en 

middelen
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2.906 Utfieringsprogra

mma Stikstof

11-5-2022 K. Fokkinga

De deputearre seit ta dat hy in koarte memoarje fan 

taljochting opstelle sil oer:

hokker parten fan it WUR-rapport diel útmeitsje of 

ûnderlizzer binne fan/foar ús oanpak, en hokker 

parten út it rapport ús eigen beliedkarren binne 

enwêr ‘t ús plan strookt mei of ôfwykt fan it belied fan 

de minister

11-11-2022 Groen Fryslân

2.905 Utfieringsprogra

mma Stikstof

11-5-2022 K. Fokkinga

De deputearre komt werom op de fraach fan frou 

Wymenga-Kooistra:

Is grûn foar de strategyske grûnbank ûnder it label 

‘stikstof’ oankocht,wurdt dit formalisearre enbinne d’r 

wissichheden oer dat dit net barre sil?

11-11-2022 Groen Fryslân

2.904 Utfieringsprogra

mma Stikstof

11-5-2022 K. Fokkinga

De deputearre seit ta dat hy werom komme sil op de 

fraach oft der in sosjaal-ekonomyske gebietsanalyse 

makke wurde soe en oft dy makke is en sa nee, 

werom ’t dy net makke is.

11-11-2022 Groen Fryslân

2.907 Inisjatyfútstel 

D66 en PvdA: 

De provincie 

waar iedereen 

mee kan doen

18-5-2022

- Er komt een Memorie van Toelichting vanuit de 

initiatiefnemers met daarin een antwoord op de 

vraag van mevrouw Kuipers (GrienLinks) over het 

overzicht van reeds lopende initiatieven bij de 

aanpak van laaggeletterdheid en de organisaties die 

daarbij betrokken zijn.

18-11-2022 Steategriffy

2.923 Utfieringsprogra

mma Stikstof

25-5-2022 K. Fokkinga Statenlid Goudzwaard

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om 

in al haar beleidsstukken enkel

heldere, transparante en expliciete taal te gebruiken 

en daarbij op te nemen wat de

implicaties zijn van de voorgenomen beleidskeuzes;

25-11-2022 Groen Fryslân

Het UPS is geschreven met de gedachte dat elke inwoner van Fryslân deze kan begrijpen. 

Daarbij wordt aangetekend dat het onderwerp wel enig inzicht in / kennis van de materie 

vraagt, wat vooral bij wetenschappelijke onderzoeken, zoals ook in de achtergrond bij het 

UPS, een opgave is.

Implicaties van voorgenomen beleidskeuzes zijn voor zover bekend opgenomen.

2.922 Utfieringsprogra

mma Stikstof

25-5-2022 K. Fokkinga Statenlid 

Goudzwaard; VVD verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

- Om binnen het uitvoeringsprogramma stikstof, daar 

waar mogelijk, de beschikbare

budgetten te ontschotten met als doel vroegtijdige 

uitputting van de innovatie

component te voorkomen;

- Al dan niet binnen IPO verband bij de minister van 

Natuur en Stikstof een

dergelijke ontschotting van de beschikbare 

budgetten te stimuleren;

25-11-2022 Groen Fryslân

Wij zijn hierbij in beginsel afhankelijk van de middelen die het Rijk beschikbaar zal stellen. 

Uiteraard zullen wij aandringen op het ontschotten van de budgetten, al dan niet in IPO-

verband, om de gewenste innovatieve maatregelen zoals genoemd in het UPS te 

realiseren. Daarnaast hebben we aandacht voor innovatieve financieringsconstructies zoals 

project Aardpeer, Herenboeren, aankoop en opnieuw verpachten door TBO's, etc.
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2.920 Utfieringsprogra

mma Stikstof

25-5-2022 K. Fokkinga CDA; D66; GrienLinks

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / 

spreken haar mening uit

om de positie van de deelnemers in de 

gebiedsprocessen dusdanig te borgen dat

zij zowel praktisch als met gebruikmaking van de 

juiste ondersteuning kunnen

deelnemen aan de gebiedsprocessen en Provinciale 

Staten hierover te informeren

bij de voortgang van de gebiedsprocessen.

25-11-2022 Groen Fryslân

Zoals aangegeven in het UPS, richt de Gebiedsgerichte Aanpak zich op het 

Fochteloërveen, Drents Friese Wold, Rottige Meenthe/Brandemeer en Ameland.

In onze brief d.d. 12/7/2022 (met kenmerk 02010338) is de algemene aanpak met 

betrekking tot de organisatiestructuur voor deze gebieden omschreven.

Met het ministerie is afgesproken dat het gebiedsplan 1.0 op 1/7/2023 wordt aangeleverd.

2.919 Utfieringsprogra

mma Stikstof

25-5-2022 K. Fokkinga ChristenUnie; VVD; 

Statenlid Goudzwaard vezoeken het college van Gedeputeerde Staten met 

spoed werk te maken van het

legaliseren van de PAS-melders. Hiervoor ruimte te 

zoeken in bijv. door de provincie

opgekochte bedrijven voor gebiedsontwikkeling. 

Provinciale Staten voor het einde van dit

jaar te informeren over het aantal gelegaliseerde 

PAS meldingen

25-11-2022 Groen Fryslân

Deze motie roept op tot iets wat al in gang is gezet. We zullen doorgaan op de ingeslagen 

weg richting Rijk. Provincie Fryslân draagt ideeën aan voor versnelling van PAS-legalisatie. 

Daarnaast wordt er gevraagd om snelle en goed werkende regelingen, flexibiliteit en 

gedecentraliseerd budget voor PAS-legalisatie. Daar waarin gebiedsprocessen - voor ander 

beleid dan stikstof - bedrijven opgekocht worden, wordt gepoogd hiermee PAS-melders te 

legaliseren. Mogelijk zit er spanning tussen de uitvoering van de moties 2919 en 2917 

(alleen doelmatig opkopen).

2.918 Utfieringsprogra

mma Stikstof

25-5-2022 K. Fokkinga VVD; CDA

Verzoeken het college van gedeputeerde staten om 

zo spoedig mogelijk - in het verlengde van 

bestaande pilots c.q. meetmethodes

- te starten met metingen van daadwerkelijke 

depositie in en rondom een N2000

gebied in Zuidoost-Fryslàn, bijvoorbeeld het 

Fochtelooerveen

25-11-2022 Groen Fryslân

De pilot meetnetwerk wordt uitgevoerd zoals die is opgenomen in het UPS.

2.917 Utfieringsprogra

mma Stikstof

25-5-2022 K. Fokkinga VVD

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

Alleen in het uiterste geval tot opkoop van 

agrarische bedrijven over te gaan.

Alleen dan tot opkoop over te gaan wanneer dit het 

resultaat is van een gedegengebiedsproces.

Dat de opkoop bewezen moet bijdragen aan een 

gunstige staat van

instandhouding van stikstofgevoelige N2000 

gebieden

Opkoop alleen toe te passen als deze juridisch is 

getoetst en gestaafd met(praktijk)metingen

25-11-2022 Groen Fryslân

Opkoop (gelijk aan aankoop of uitkoop) zien wij als een middel, niet als een

doel. Wij zullen opkoop enkel-en-alleen toepassen indien daar een onderbouwde noodzaak 

toe is.
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2.916 Utfieringsprogra

mma Stikstof

25-5-2022 K. Fokkinga CDA; ChristenUnie

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten zo 

spoedig mogelijk (uiterlijk september

2022) te komen met een concreet aanvullend 

procesplan rondom de aanpak van het

Uitvoeringsprogramma Stikstof, waarin is 

opgenomen:

de organisatiestructuur met alle betrokken actoren, 

inclusief de borging van

de overheden en de sector,

o helderheid over de inhoudelijke koers en rollen van 

de betrokken

provinciale besturen voor de (natuur)gebieden die 

grensoverstijgend zijn,

o de werkwijze rondom informatie en communicatie 

en,

o een werk-/ activiteitenplanning voor het komend 

jaar (zij het op hoofdlijnen).

De Staten elk kwartaal (of indien er eerder noodzaak 

is) met een brief/ mededeling te

25-11-2022 Groen Fryslân

Zoals aangegeven in het UPS, richt de Gebiedsgerichte Aanpak zich op het 

Fochteloërveen, Drents Friese Wold, Rottige Meenthe/Brandemeer en Ameland.

In onze brief d.d. 12/7/2022 (met kenmerk 02010338) is de algemene aanpak met 

betrekking tot de organisatiestructuur voor deze gebieden omschreven.

Met het ministerie is afgesproken dat het gebiedsplan 1.0 op 1/7/2023 wordt aangeleverd.

2.915 Utfieringsprogra

mma Stikstof

25-5-2022 K. Fokkinga CDA; FNP; VVD

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / 

spreken haar mening uit

- Analyse en Maatregelen genoemd in hoofdstuk 4.7 

van het WUR rapport geen

onderdeel te laten uitmaken van het 

uitvoeringsprogramma

- De tabel financiële onderbouwing op bladzijde 61 

van het UPS te laten vervallen en in plaats daarvan 

een de financiële onderbouwing richting het Rijk in 

juli 2023 te baseren op de dan ontwikkelde 

gebiedsplannen

25-11-2022 Groen Fryslân

Zoals uw Staten hebben verzocht is de wijziging van de financiële tabel doorgevoerd in het 

UPS (pag. 61). Daarnaast zullen wij in juli 2023 een financiële onderbouwing richting het 

Rijk

presenteren op basis van de dan ontwikkelde gebiedsplannen. Het WUR rapport wordt in

het UPS niet genoemd als onderdeel van het UPS en maakt geen deel uit van de bijlagen,

een wijziging van het UPS is op dit punt niet nodig.

2.914 Utfieringsprogra

mma Stikstof

25-5-2022 K. Fokkinga CDA; D66; 

GrienLinks; VVD Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten en 

spreken haar mening uit:

In de provinciale gebiedsprocessen het behalen van 

de instandhoudingsdoelen van de natuurlijke 

habitats en de populaties van de soort waarvoor het 

N2000 gebied is aangewezen centraal te stellen, als 

bijdrage aan het bereiken van een gunstige staat 

van instandhouding, zoals ook verwoord in het 

Regeerakkoord.

 de populaties van de soort waarvoor het N2000

25-11-2022 Groen Fryslân

Wij verwijzen u hiervoor naar pagina 15 van het Uitvoeringsprogramma Stikstof, paragraaf 

KDW en instandhoudingsdoelstellingen. In deze paragraaf wordt aangegeven dat dit in de 

gebiedsplannen verder uitgewerkt zal worden.

2.913 Utfieringsprogra

mma Stikstof

25-5-2022 K. Fokkinga

It kolleezje giet yn oerlis mei de fleanbasis oer de 

mooglikheden foar it dwaan fan mjittingen yn 

‘e perioaden dat der net fleant wurdt.

25-11-2022 Groen Fryslân

Wij gaan in gesprek met de vliegbasis om in kaart te brengen wat er op dit moment gedaan 

wordt aan metingen en wat er eventueel aanvullend nodig is.
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2.912 Utfieringsprogra

mma Stikstof

25-5-2022 K. Fokkinga

It kolleezje komt skriftlik werom mei in planning (yn 

haadlinen) foar it kommende jier.

25-11-2022 Groen Fryslân

Het maken van een planning betrekken we bij de uitvoering van de motie 2916, waarin uw 

Staten vragen zo spoedig mogelijk een concreet aanvullend procesplan op te stellen m.b.t. 

de aanpak van het Uitvoeringsprogamma Stikstof. 

2.911 Inisjatyfútstel 

D66 en PvdA: 

“De provincie 

waar iedereen 

mee kan doen”

25-5-2022 S.A.E. Poepjes

It kolleezje pakt it op om in oanfraach by Geldmaat 

te dwaan foar it oanbieden fan it Frysk op de 

jildautomaten.

25-11-2022 Leefbaar Fryslân

Op 13 juni 2022 uitgezet in de dienst.

2.910 Ynterpellaasjefra

gen (FNP, PvdA, 

ChristenUnie en 

CDA) oer 

driigjende 

ferskraling  

iepenbier ferfier 

yn Fryslân

25-5-2022 A. Fokkens PvdA; ChristenUnie; 

FNP; CDA

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten een 

Friese invulling uit te werken van een 

minimale bereikbaarheid van basisvoorzieningen in 

gebieden met een lage bevolkingsdichtheid en dit te 

delen met het Rijk.

in gebieden met een lage bevolkingsdichtheid en dit 

te delen methet rijk.bereikbaarheid van 

basisvoorzieningenin gebieden met een lage 

bevolkingsdichtheid en dit te delen methet rijk.

25-11-2022 Bestemming 

Fryslân Zodra wij uitwerking hebben van een minimale bereikbaarheid van basisvoorzieningen dan 

zullen wij u hierover informeren. Deze motie houdt ook verband met een eerdere motie (nr. 

2461) over mobiliteitsarmoede en het verzoek om dit begrip verder uit te werken. Wij zullen 

deze moties dan in gelijktijdig en in samenhang met elkaar in behandeling nemen. 

Inmiddels is een start gemaakt met de achterliggende analyse die nodig is om beide 

begrippen nader uit te werken.

2.908 Ynterpellaasjefra

gen (FNP, PvdA, 

ChristenUnie en 

CDA) oer 

driigjende 

ferskraling  

iepenbier ferfier 

yn Fryslân

25-5-2022 A. Fokkens

Deputearre Fokkens docht de neikommende 

tasizzing.     Het college gaat in overleg met Arriva 

bekijken of de zogenaamde Arcadiaregeling ook 

voor andere evenementen kan worden gebruikt.

voor andere evenementen kan worden gebruikt Het 

college gaat in overleg met Arriva bekijken of de 

zogenaamde Arcadiaregeling ook

voor andere evenementen kan worden gebruikt.

25-11-2022 Bestemming 

Fryslân Wij nemen deze toezegging mee in onze (reguliere) beheeroverleggen met Arriva. Zodra er 

een definitieve uitkomst is met betrekking tot het gebruiken van de zogenaamde 

'arcadiaregeling' bij andere enementen dan zullen wij uw Staten hierover informeren.

2.925 1ste 

Bestjoersrapport

aazje (berap) 

2022

8-6-2022 A. Fokkens

Deputearre Fokkens-Kelder docht de tasizzing dat it 

kolleezje yn de taseine Memoarje fan Taljochting ek 

werom komt op de neikommende fragen oer de 

Omjouwingswet & de Begruttingswiziging 

Kontinuïteit ICT, Ynformaasjehúshâlding op oarder 

foar de WOO en Digitalisearring subsydzjesaken:

Wat is it eksakte bedrach dat de provinsje fan it Ryk 

krigen hat foar ICT yn it ramt fan de Omjouwingswet 

en wêrfoar jout it Ryk dat jild?

Hoe komt dit finansjeel sjoen yn de takomst; yn 

hoefier moat de provinsje dan noch jild bylizze?

Wêrom is dit ûnderwerp (jild foar it Digitaal Stelsel 

Omjouwingswet) as 3O foarstel yntsjinne?

Wat is de steat fan de ICT ynfrastruktuer fan de 

provinsje en wat is de eftergrûn fan de needsaak fan 

it ynvestearjen yn ICT?

(Deze toezegging is al opgepakt door het college)

8-12-2022 Ynformaasje en 

Fasilitêre Saken 07/07/2022: Er worden vier vragen gesteld waarvan alleen de laatste (vierde) vraag door de 

afdeling IFZ kan worden beantwoord. De andere drie vragen kunnen wellicht door de 

afdeling Omgevingszaken worden beanwoord.De vraag over de staat van de ICT 

infrastructuur wordt uitgezet bij de enterprise architect met het verzoek om een antwoord 

hierop te formuleren.
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2.924 Jierstikken 2021 

provinsje Fryslân

8-6-2022 A. Fokkens

Deputearre Fokkens-Kelder seit ta dat it kolleezje yn 

in Memoarje fan Taljochting werom komt op de 

neikommende fragen oer sirkulêre ekonomy/ 

sirkulêre ynkeap:

Wannear wurdt it ferbettere monitoaringsysteem 

(breder as CO2) ferwachte?Op hokker wize 

monitoart de provinsje de eigen ynkeap en de 

ynkeap fan oare organisaasjes?Hoe bot wurdt de 

ynkeap monitoard?

(Deze toezegging is al opgepakt door het college)

8-12-2022 Ynformaasje en 

Fasilitêre Saken

2.932 Regionaal 

Wetterprogramm

a 2022-2027

22-6-2022 D. Hoogland

It kolleezje ûndersyket it slykprobleem yn it fargebied 

fan Fryslân om te kommen ta in duorsume oplossing 

nei de takomst ta en belûkt bedriuwen by it meitsjen 

fan ôfspraken dy't direkt ôfhinklik binne fan it op 

djipte hâlden fan ús "blauwe goud".

22-12-2022 Bestemming 

Fryslân

2.931 Regionaal 

Wetterprogramm

a 2022-2027

22-6-2022 F. Douwstra GrienLinks; D66; 

PvdD; SP; Statenlid 

Van Swol

Provinsjale Steaten sprekke harren miening út:

De urgentie te onderkennen van de 

waterproblematiek en een versnelling te willen 

inzetten op de maatregelen in het Regionaal Water 

Programma.

Provinsjale Steaten fersykje it kolleezje fan 

Deputearre Steaten it neikommende.Waar mogelijk 

een versnelling aan te brengen in de plannen en de 

uitvoering van de plannen (met name over 

vernatting, verdroging, verzilting en de 

afhankelijkheid van het lJsselmeerwater)PS hier 

gedurende het proces van op de hoogte te houden.

22-12-2022 Groen Fryslân

De bedoeling is de versnelling op te pakken in de uitvoeringsprogramma’s, zoals het NPLG. 

Voor versnelling is behalve voldoende financiële middelen ook voldoende capaciteit nodig. 

Hiervoor zijn we ook afhankelijk van derden, waarmee we in gebiedsprocessen 

samenwerken.

2.930 1ste 

bestjoersrapport

aazje (berap) 

2022

22-6-2022 S.A.E. Poepjes

It kolleezje sil yn eltse Berap in update oer de 

klimaatnotysje opnimme.

22-12-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân

2.929 1ste 

bestjoersrapport

aazje (berap) 

2022

22-6-2022 F. Douwstra

It kolleezje sil derop tasjen dat d’r net allinnich sjoen 

wurdt nei it effekt op de ekonomyske ympakt, mar ek 

nei de sosjaal maatskiplike.

22-12-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân

2.928 Jierstikken 2021 

provinsje Fryslân

22-6-2022 F. Douwstra

It kolleezje siket út hoe 't se op de koarte termyn in 

stappeplan meitsje kinne as tarieding op in nije 

koroanalockdown.

22-12-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân

2.927 Jierstikken 2021 

provinsje Fryslân

22-6-2022 F. Douwstra

It kolleezje sil derop stjoere dat Thialf yn de takomst 

itselde boekjier krijt as de provinsje. Sy sille dit yn de 

AVA werhelje en beprate mei de ynterim-direkteur.

22-12-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân
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2.926 Jierstikken 2021 

provinsje Fryslân

22-6-2022 F. Douwstra ChristenUnie; CDA; 

VVD Provinsjale Steaten fersykje it kolleezje fan 

Deputearre Steaten it neikommende.

Te komen met een kort en krachtig contourenplan 

waarin het college uiteenzet wat het gaat doen bij 

terugkeer van Corona of een vergelijkbare 

pandemie.Tebeschrijven wat de provinciale 

verantwoordelijkheden en kaders zijn van de 

provincie in het geval van een pandemie.Om bij het 

opstellen van het plan de (tussen)evaluatie van No 

en Moarn l&ll te betrekken.

22-12-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân

2.950 Ramtnota 2023 29-6-2022 F. Douwstra PvdA

Provinsjale Steaten fersykje it kolleezje fan 

Deputearre Steaten it neikommende.Op basis van 

de verkenning te starten met de uitvoering van een 

traineeprogramma voor Statushouders en hiervoor 

gedurende twee jaar €750.000 per jaar beschikbaar 

te stellen uit de VAR en dit te verwerken in de 

nieuwe begroting.

29-12-2022 HR

2.949 Ramtnota 2023 29-6-2022 F. Douwstra

It kolleezje sil de stimming oer it amendemint by ZBB 

meinimme nei de begrutting, nettsjinsteande de 

útslach op de stimming fan de ramtnota.

29-12-2022 Financiën en 

middelen

2.948 Ramtnota 2023 29-6-2022 F. Douwstra

It kolleezje ynformeart de Steaten (mei de feiten dy ‘t 

bekend binne) oer de ferwachte winst fan wynpark 

Fryslân.

29-12-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân

2.947 Ramtnota 2023 29-6-2022 F. Douwstra

Ik kolleezje nimt de risikobuffer mei yn de begrutting. 

Dit wurdt oppakt yn de auditkommisje fan oktober 

2022 en wurdt dêrnei yn de Steatengearkomste fan 

novimber behannele.

29-12-2022 Financiën en 

middelen

2.946 Ramtnota 2023 29-6-2022 F. Douwstra

Ik kolleezje stjoert yn novimber 2022 in brief nei de 

Steaten mei in plan fan oanpak, wêryn stiet wat de 

oanpak Stikstof docht mei de sosjaal ekonomyske 

situaasje fan Fryslân.

29-12-2022 Groen Fryslân
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2.945 Ramtnota 2023 29-6-2022 F. Douwstra PvdD; FNP

Provinsjale Steaten fersykje it kolleezje fan 

Deputearre Steaten it neikommende.

1. Te onderzoeken:

• Hoe plantaardige eiwit een rol kan spelen bij het 

behalen van de doelstellingen van Dairy Valley voor 

een stevige economische positie van de 

agrofoodsector en het vervullen van de ambities 

voor regionale duurzaamheid die Dairy Valley stelt.

• Hoe Dairy Valley binnen dit thema kan aansluiten 

bij het werk van de NOM.

• Kansen voor Europese cofinanciering in kaart te 

brengen, bijvoorbeeld doorkoppeling te zoeken bij 

de Farm to Fork Strategy.

2. De uitkomsten van dit onderzoek te betrekken bij 

de evaluatie van Dairy Valley waarover PS later dit 

jaar zullen worden geïnformeerd.

29-12-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân

2.944 Ramtnota 2023 29-6-2022 F. Douwstra D66; GrienLinks; 

PvdD; SP

Provinsjale Steaten fersykje it kolleezje fan 

Deputearre Steaten it neikommende.

Er zorg voor te dragen dat stukken over de visie op 

provinciale beleidsthema's waar mogelijk eerder aan 

PS worden voorgelegd dan stukken met betrekking 

tot uitvoering en financiering van daaruit 

voortvloeiend provinciaal beleid.

29-12-2022 Bestjoer en 

Direksje

2.943 Ramtnota 2023 29-6-2022 D. Hoogland D66; FNP; SP; PvdA

Provinsjale Steaten fersykje it kolleezje fan 

Deputearre Steaten it neikommende.

Voor de jaren 2023-2024 50.000 euro per jaar uit de 

VAR beschikbaar te stellen voor het maken van 

regenboogbeleid en samen met de deskundige 

organisaties een visie te ontwikkelen over waar 

Fryslân als regenboogprovincie over 5 jaar moet 

staan.

29-12-2022 Leefbaar Fryslân

Op 18 juli 2022 uitgezet in de dienst.

2.942 Ramtnota 2023 29-6-2022 F. Douwstra ChristenUnie; CDA; 

VVD Provinsjale Steaten fersykje it kolleezje fan 

Deputearre Steaten it neikommende.

Voor de jaren 2024 - 2025 een bedrag van € 

440.000 per jaar op te nemen in de 

begroting/meerjarenraming 2023 voor het ICDDe 

effectiviteit van het innovatiecluster te evalueren 

volgens de principes van zero based budgetting.

29-12-2022 Financiën en 

middelen
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2.941 Ramtnota 2023 29-6-2022 F. Douwstra GrienLinks; PvdD; 

SP; D66; Statenlid 

Van Swol; 50PLUS

Provinsjale Steaten fersykje it kolleezje fan 

Deputearre Steaten it neikommende.Op korte 

termijn PS een onderbouwing te sturen voor de 

selectie die het college wil maken uit de uitgaven 

waarop bezuinigd zou kunnen worden;Daarbij ook 

de maatschappelijke effecten toe te lichten van (alle) 

andere uitgaven die ter discussie staan in het Zero 

Based Budgeting;In het ZZB document eveneens 

inzichtelijk te maken welke taken en uitgaven hun 

basis/onderbouwing vinden in provinciaal 

beleid;Vervolgens een provinciaal kerntakendebat in 

de Staten te faciliteren over welke verschillende 

politieke keuzes de Staten willen maken op grond 

van de maatschappelijk effecten. Die keuzes 

kunnen leiden tot structurele wijzigingen in de 

begroting, op basis van het ZBB document;Zich in te 

spannen dit vóór de begrotingsbehandeling op 9 

november 2022 uit te voeren

29-12-2022 Financiën en 

middelen

2.940 Ramtnota 2023 29-6-2022 F. Douwstra GrienLinks; SP; 

PvdD; FNP Provinsjale Steaten fersykje it kolleezje fan 

Deputearre Steaten it neikommende.

Voor de begroting 2023 een vollediger overzicht van 

de 'donkere wolken' uit te werken, met daarin in 

ieder geval opgenomen:

- de te verwachten kosten voor het waterbeheer (de 

watercrisis en de verdroging/verzilting)

- de (financiële) gevolgen van de versnelde 

klimaatverandering voor Fryslân

- de financiële gevolgen van peilverhoging in het 

veenweidegebied

- de eventueel te verwachten onkosten rond het 

funderingsherstel.

29-12-2022 Bestemming 

Fryslân

2.939 Ramtnota 2023 29-6-2022 K. Fokkinga FNP; CDA; PvdA; 

VVD; 50PLUS Provinsjale Steaten fersykje it kolleezje fan 

Deputearre Steaten it neikommende.Dat de 

subsydzjerelaasje mei Doarpswurk pas ôfboud 

wurde kin neidat de funksjes dy't Doarpswurk no 

hat, boarge binne yn de nije organisaasjestruktuer.

29-12-2022 Leefbaar Fryslân

Op 18 juli 2022 uitgezet in de dienst.

2.938 Ramtnota 2023 29-6-2022 S.A.E. Poepjes FNP

Provinsjale Steaten fersykje it kolleezje fan 

Deputearre Steaten it neikommende.Ut de VAR 

€700.000 beskikber te stellen foar Sichtberens 

Frysk en befoarderingstreektalen yn Fryslân yn 

2023 en 2024, wêrfan €100.000 foar it Stellingwarfs, 

€100.000 foar it Bildtsk en €100.000 foar de oare 

streektalen, ta te heakjen by de besteande 

provinsjale regelingen en dit te ferwurkjen yn de 

begrutting foar 2023.

29-12-2022 Leefbaar Fryslân

Op 18 juli 2022 uitgezet in de dienst.
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2.937 Ramtnota 2023 29-6-2022 A. Fokkens VVD

Provinsjale Steaten fersykje it kolleezje fan 

Deputearre Steaten it neikommende.

Bij de begroting 2023 750.000 euro vrij te maken en 

deze ter beschikking te stellen aan Merk Fryslân en 

in samenwerking met het Friese bedrijfsleven 

bezoekerscentra en educatieve rondgangen binnen 

bedrijven te organiseren om hiermee een 

waardevolle cross-over te realiseren in relatie met 

de verschillende beleidsdoelen;Eenmalig bij te 

dragen aan de ontwikkeling van beleefcentra, 

waarbij deze bijdrage maximaal 40% van de 

projectkosten is en nooit meer dan 50.000 

Euro.Hiermee een impuls te geven aan het Friese 

aanbod binnen de kaders toerisme en 

recreatie;Voor de Friese bevolking nieuwe 

mogelijkheden te maken om te recreëren in haar 

eigen provincie, om nog meer dan nu al het geval is, 

de veelzijdigheid van Fryslân te ervaren.

29-12-2022 Leefbaar Fryslân

Op 18 juli 2022 uitgezet in de dienst.

2.936 Ramtnota 2023 29-6-2022 F. Douwstra PvdA

Provinsjale Steaten fersykje it kolleezje fan 

Deputearre Steaten it neikommende.Bij de 

begroting 2023 €150.000 vrij te maken voor de 

duurzame en economische ontwikkelingen van het 

waddengebied en dit te dekken uit de VAR.

29-12-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân

2.935 Ramtnota 2023 29-6-2022 F. Douwstra CDA; FNP

Provinsjale Steaten fersykje it kolleezje fan 

Deputearre Steaten it neikommende.

De KNKB te stypjen by it fasilitearjen fan it 

kabouterkeatsen, it breder opsetten fan it 

skoalkeatsen troch de groepen 3, 4 en 5 derby te 

beheljen, it opsetten fan regionale kampioenskippen 

en it ûntwikkeljen fan in projektplan foar in breed 

gebrûk fan de mobile keatsmuorre;Dêrfoar yn de 

begrutting foar 2023 in bedrach fan € 40.000 op te 

nimmen, te beteljen út de VAR.

29-12-2022 Leefbaar Fryslân

Op 18 juli 2022 uitgezet in de dienst.

2.934 Ramtnota 2023 29-6-2022 F. Douwstra CDA; FNP; 50PLUS; 

SP; GrienLinks; D66; 

PvdA; ChristenUnie; 

VVD

Provinsjale Steaten fersykje it kolleezje fan 

Deputearre Steaten it neikommende.

Om samen met gemeenten en het bedrijfsleven een 

inventarisatie te maken óf en waar er behoefte is 

aan aftappunten van waterstof in Fryslân, zodat er 

goed van de backbone door Fryslân kan worden 

geprofiteerd.Deze inventarisatie nog voor het einde 

van het kalanderjaar 2022 af te ronden en te 

presenteren aan PS.

29-12-2022 Ondernemend en 

energiek Fryslân
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2.933 Nulmeting - 

zoutwinning 

Harlingen (motie 

vreemd)

29-6-2022 GrienLinks

Sprekke út:Dat de inwoners van Harlingen recht 

hebben op zekerheid en veiligheid bij eventuele 

schade als gevolg van zoutwinning, dat deze 

schade snel vergoed wordt en dat een rechtsgeldige 

nulmeting daarbij een onmisbaar instrument is.

Provinsjale Steaten fersykje it kolleezje fan 

Deputearre Steaten it neikommende.

In overleg te gaan met de commissie 

Mijnbouwschade en het samenwerkingsverband 

Pilot Harlingen en te stimuleren dat er een door alle 

partijen gedragen en rechtsgeldige nulmeting wordt 

uitgevoerd.

29-12-2022 Groen Fryslân

2.954 Kommunikaasje 

oer it OV 

(mûnlinge 

fragen)

13-7-2022 A. Fokkens

Deputearre Fokkens docht de neikommende 

tasizzing.

It kolleezje sil by Arriva op ‘e nij ûnder de oandacht 

bringe dat d’r mear en bettere reklame makke wurdt 

foar koartings yn it Iepenbier ferfier. In nije 

kommisjefergadering kin agendearre wurde en 

derbei kin Arriva útnuge wurde foar it beantwurdsjen 

fan de fragen.

Deze toezegging staat er onder voorbehoud in. Het 

PS verslag moet nog langs GS eind augustus.

13-1-2023

2.953 Deltaplan Noard-

Nederlân

13-7-2022 PvdA; VVD; D66; 

CDA; FNP; 

GrienLinks; SP; 

PvdD; ChristenUnie

Provinsjale Steaten fersykje it kolleezje fan 

Deputearre Steaten it neikommende.

Jongvolwassenen (16 - 39) extra te betrekken bij de 

onderwerpen: wonen, werken en mobiliteit, waarbij 

rekening wordt gehouden met de manier waarop zij 

graag betrokken willen worden;In het 

participatiebeleid op te nemen hoe jongvolwassenen 

betrokken en bereikt worden bij grote opgaven die 

veel impact hebben op hun toekomst, bijvoorbeeld 

de woningnood, de werkgelegenheid en 

klimaatverandering.

13-1-2023

2.952 Berop ynstelle 

Farwei 

Hearrenfean 

(moasje frjemd)

13-7-2022 FNP; GrienLinks

Provinsjale Steaten fersykje it kolleezje fan 

Deputearre Steaten it neikommende.Alles yn it wurk 

te stellen om mei in bettere motivearring te soargjen 

dat de winsk fan Provinsjale Steaten oangeande de 

farwei Hearrefean honorearre wurdt;

13-1-2023
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2.951 Garnalenvissers 

in de knel (motie 

vreemd)

13-7-2022 CDA; VVD; FNP; 

ChristenUnie; 

Statenlid Goudzwaard

Provinsjale Steaten drage it kolleezje fan Deputearre 

Steaten op om him ta it uterste yn te

           spannen foar it folgjende.De aanvraag voor 

een vergunning op grond van de 

Natuurbeschermingswet voor de garnalenvissers op 

de Waddenzee en in de Noordzee kustzone op een 

correcte wijze te (doen) beoordelen, in het bijzonder 

ten aanzien van de stikstofberekening;Nu, naar het 

zich laat aanzien, een correcte beoordeling van de 

door de vissers in te dienen stikstofberekening pas 

(veel) later zal kunnen plaatsvinden, ervoor te 

zorgen dat de huidige vergunning in stand blijft 

totdat een correcte beoordeling wel mogelijk is.

13-1-2023

2.685 03. Bouwstenen 

voor het 

Deltaplan 

Noordelijk 

Nederland

K. Fokkinga

Gedeputeerde Fokkinga zegt toe dat GS de 

statenleden regelmatig, en ook nog voor het einde 

van dit jaar, bij zullen praten over de stand van 

zaken met betrekking tot de Nota Vitaal en Leefbaar 

(Wonen).

Leefbaar Fryslân

Stavaza 12-07-2021:

Dit loopt. Het programma Vitaal, leefbaar, bereikbaar volgt op de Uitvoeringsagenda Wonen 

2021-2023. Gedeputeerde heeft toegezegd PS bij te praten over de voortgang van het 

onderdeel Wonen omdat hier nu ook al knelpunten zijn. Diverse acties die bouwstenen 

leveren voor het programma zijn opgestart zoals beschreven in de brief die PS op 6 juli 

2021 hebben ontvangen over de uitvoering van amendementen, moties en toezeggingen bij 

de Uitvoeringsagenda Wonen 2021-2023 (docbase nr. 01886157).

2.684 03. Bouwstenen 

voor het 

Deltaplan 

Noordelijk 

Nederland

A. Fokkens

Gedeputeerde Fokkens zegt toe dat GS de komende 

tijd, als er nieuws te melden is over het vervolg van 

het Deltaplan, regelmatig bijpraatsessies zullen 

organiseren voor PS.

Bestemming 

Fryslân Op 8 maart 2022 is het validatieonderzoek van de Bouwstenen Deltaplan Noordelijk 

Nederland (‘deel B’) ter kennisname aan uw Staten toegezonden. In het vervolgproces 

zullen we uw Staten opnieuw informeren en indien aan de orde voorstellen ter 

besluitvorming voorleggen. Op verzoek van uw Staten is dit rapport en begeleidende brief 

geagendeerd voor bespreking op 15 juni in de commissie en 13 juli in de 

Statenvergadering.

2.245 Utstel besteging 

opbringsten 

dielname yn 

Wynpark Fryslân 

Holding BV fia 

Fryslân Hurde 

Wyn BV

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

Ondernemend en 

energiek Fryslân 

22 09 02 Op dit moment wordt het ambitiedocument Friese IJsselmeerkustgebied verder 

uitgewerkt naar een Aanbiedingsagenda Friese IJsselmeergebied en een daarbij behorende 

bestuursovereenkomst met betrokken gemeenten DFM en SWF en het Wetterskip. Het is 

de bedoeling dat deze documenten Q2 2022 worden vastgesteld in GS, B&W van 

gemeente SWF en DFM en in DB van het Wetterskip en dat uw Staten dan in Q3 2022 een 

besluit kunnen nemen over de besteding van de opbrengsten van Windpark Friesland die 

zijn gereserveerd voor de uitvoering van deze agenda. Voor de gemeentelijke partners geldt 

dat de Aanbiedingsagenda  wordt opgenomen en er ook co-financieringsmogelijkheden 

komen in de nieuwe coalitieakkoorden (2022-2026).

18 07 22 

In juni heeft GS een besluit genomen over het Aanbiedingsdocument Friese Ijsselmeerkust. 

Dit stuk staat geagendeerd voor PS op 21 september dit jaar. Nadat het onderwerp in PS is 

geweest, willen we voorstellen om deze motie af te voeren.
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