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1.
2.

Aktualiteiten en tema’s
a.

Aktiviteitenkalinder wike 2

b.

Beslutelist fan gearkomste DS fan 18 desimber 2018
wurdt ûnferoare fêststeld.

BESPREKPUNTEN
Natuur, Water & Bodem B1. Verlenging looptijd Fryske Guozzeoanpak 2017-2020
(Kramer)
Koarte gearfetting fan it ûnderwerp:
Het Friese ganzenbeleid ligt vast in de Nota Gans in Balans. Deze is
in april 2013 vastgesteld door PS. In 2017 is door GS en PS de Fryske
Guozzeoanpak 2017-2020 vastgesteld. Hierin wordt de uitvoering van het
beleid tot en met winter 2019-2020 uitgewerkt om de schade door
ganzenvraat beheersbaar te houden. De aanpak is tot stand gekomen na een
intensief traject met alle bij ganzen betrokken partijen. Zowel in het veld als bij
uitvoeringsinstanties zoals Faunabeheereenheid en BIJ12-Faunafonds
ontstaat steeds meer ervaring met deze aanpak. De voorlopige
schadegegevens over winter 2017-2018 wijzen op een afname van de
ganzenschade. Binnen twee jaar zal implementatie van de internationale
AEWA-ganzenaanpak plaatsvinden. Gezien deze ontwikkelingen wordt het te
vroeg geacht om de Fryske Guozzeoanpak op korte termijn weer te wijzigen.
Daarom wordt Provinciale Staten geadviseerd de looptijd van de Fryske
Guozzeoanpak te verlengen tot en met 2023.
D.S. beslute:
1.
in te stemmen met de verlenging van de looptijd van
de Fryske Guozzeoanpak 2017-2020 tot en met 2023;
2.
het PS-stuk te wijzigen met mandaat voor gedeputeerde Kramer het
vast te stellen.
Proseduere:
Toezenden aan Provinciale Staten.
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Omgevingszaken
(Kielstra)

B2.

Vaststellen Wadloopverordening 2019

Koarte gearfetting fan it ûnderwerp:
De huidige Wadloopverordening stamt uit 1996 en is gebaseerd op zowel de
veiligheid van wandelaars op het Wad als de natuurwaarden van de
Waddenzee. Sindsdien is de wetgeving omtrent de bescherming van de
natuurwaarden in de Waddenzee echter sterk veranderd. De natuuraspecten
van het wadlopen worden thans beschermd middels de Wet
natuurbescherming. De gevolgen van het wadlopen als activiteit met gevolgen
voor de natuurwaarden in de Waddenzee worden concreet geregeld in het
Natura 2000-Beheerplan Waddenzee. De huidige Wadloopverordeningen die
in de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland gelden, zijn sterk
verouderd en niet meer gelijkluidend. Na overleg met de andere
Waddenprovincies en consultatie van alle betrokken partijen, is de
verordening geactualiseerd en verbeterd. Wij stellen u voor om de nieuwe
Wadloopverordening door PS vast te laten stellen.
D.S. beslute:
1.
de wadloopverordening uit 1996 in te trekken;
2.
in te stemmen met de wadloopverordening 2019;
3.
het PS-stuk vast te stellen en ter besluitvorming voor te leggen aan PS;
4.
kennis te nemen van de reacties van belanghebbenden op
de concept-verordening en de wijze waarop ze zijn afgedaan.
Proseduere:
Toezenden aan Provinciale Staten.
B3.

Beantwoording schriftelijke vragen

geen.
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Bestuurszaken
(meerdere)

B4.

Brieven aan Provinciale Staten

Koarte gearfetting fan it ûnderwerp:
De brieven aan PS vast te stellen:
b.
Brief ‘Informatie over stand van zaken experiment maatwerk
vervoer platteland “BûtenGewoan Berikber – samen slim onderweg”’
(01619279) van de opgave Mobiliteit;
c.
Brief ‘Informerende brief omtrent gaswinning’ (01621036) van
de afdeling Omgevingszaken.
D.S. beslute:
de brieven aan PS vast te stellen.
Proseduere:
Toezenden aan Provinciale Staten.
Wurkje mei Fryslân
(Kielstra)

B5.

Benoeming bestuurslid Waddenfonds-bestuurswisseling

Koarte gearfetting fan it ûnderwerp:
Op 18 december 2018 zijn Provinciale Staten worden door het College
geïnformeerd over de opvolging an de aanbevelingen 1,6 en 7. Hierin wordt
een bestuurswisseling voorgesteld. Bijgaand wordt de benoeming
vangedeputeerde Poepjes als AB lid voorgelegd
D.S. beslute:
1.
in te stemmen met het voorstel om gedeputeerde Poepjes voor te
dragen als AB lid van het Waddenfonds;
2.
bijgaand PS-stuk voor de benoeming van gedeputeerde Poepjes als
AB lid Waddenfonds vast te stellen.
Proseduere:
Toezenden aan Provinciale Staten.
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HAMMERSTIKKEN
Bestuurszaken
(Allen)

H1. DG-lijsten van 19 december 2018 t/m 8 januari 2019
D.S. beslute:
de DG-lijsten vast te stellen.
H2.

WRO-besluiten

geen.
F&P
(De Rouwe)

H3.

Budgetautorisatie 2019

Koarte gearfetting fan it ûnderwerp:
Jaarlijks moeten de in de vastgestelde begroting opgenomen budgetten door
het College vrijgegeven worden voor besteding. Dit gebeurt op basis van de
bijgevoegde budgetautorisatie.
D.S. beslute:
de budgetautorisatie 2019 vast te stellen.
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F&P
(De Rouwe)

H4.

Decembercirculaire provinciefonds 2018

Koarte gearfetting fan it ûnderwerp:
In de decembercirculaire provinciefonds 2018 is de raming van de algemene
uitkering en de decentralisatie-uitkeringen 2018 opgenomen. Deze worden nu
conform de circulaire in de begroting opgenomen. Decembercirculaire is geen
bijstelmoment van het accres. Wel vinden enkele taakmutaties plaats welke
een (beperkt) effect hebben op de algemene uitkering.
Daarnaast vinden een vijftal mutaties in de decentralisatie-uitkeringen van het
provinciefonds plaats.
D.S. beslute:
1.
kennis te nemen van de decembercirculaire provinciefonds 2018;
2.
de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen;
3.
de brief aan Provinciale Staten vast te stellen.
Proseduere:
Toezenden aan Provinciale Staten.

MEIDIELINGS
geen.
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