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Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 14 december 2005  
 

NB: 
Bij de behandeling van de agendapunten is afgeweken van de volgorde van de agenda (zie 
punt 1.a.) bij het opstellen van de besluitenlijst is de oorspronkelijke agendavolgorde ge-
volgd) 

 
Aanvang: 10.00 uur. 

 
Afwezig: mevrouw B.A.H. Galama (VVD), dhr. P. Kuipers 
 
De heer Konst (PvdA), de heer Korthof (PvdA) en mevrouw Schouten-Laan (CDA) hebben 
laten weten later te zullen komen. 

 
1. a. lepening en meidielings 

Voordat de voorzitter de agenda aan de orde stelt presenteert hij een folder over het bur-
gerinitiatief. 
Er is bericht van verhindering van mevrouw Galama. 
Gedeputeerde Ploeg komt in de loop van de middag. De agendapunten uit zijn portefeuille 
worden behandeld op het moment dat hij aanwezig is. 

 
 b. Fêststellen wurklist 

Naar aanleiding van het verzoek van de heer Kramer punt 11H te wijzigen in 11B wordt 
besloten dat agendapunt af te voeren en eerst te behandelen in de statencommissie. 
Omdat door GS voldoende informatie is toegezonden wordt agendapunt 13B veranderd in 
13H. 

 
2. Fragenoerke 

2a: vragen van de CU/SGP (dhr. Ferwerda) over rapportage jeugdzorgbrigade 
De vragen wordt beantwoord door gedeputeerde mevrouw Andriesen 
2b: vragen van het CDA (Coerts) mede namens CU/SGP over ESF-subsidie 
De vragen worden beantwoord door gedeputeerde Mulder 

 
3. Notulen fan de gearkomste op 9 novimber 2005   

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Ynkommen stikken 

Er wordt besloten te handelen conform de adviezen. 
 
 
HAMMERSTIKKEN / BESPREKPUNTEN 
 
01B Initiatiefvoorstel GrienLinks, PvdA, SP, CU/SGP en FNP inzake subsidiëring  
 Monitoringcentrum 

Provinciale Staten besluiten: 
1. Aan het Monitoringcentrum voor het tweede halfjaar van 2005 dekking van € 32.000,-- 

toe te kennen. Dekking: VAR of onderschrijding budget minderheden 2005. Met deze 
subsidie worden de volgende taken uitgevoerd: 
* ondersteunen noodhulpgroepen in Fryslân 
* gemeenten adviseren bij uitzettingen uit de centrale voorzieningen (AZC) in Fryslân, 

aan de hand van criteria 
* gemeenten, noodhulpgroepen en asielzoekers in Fryslân adviseren bij terugkeertra-

jecten en het zgn. Terugkeerproject (VFG, IND, MCF) 
* de provincie voorzien van informatie en cijfers over de situatie in de noodopvang 

door middel van halfjaarlijkse rapportages 
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* adviseren van reguliere hulpverleningsinstanties zoals GGZ, NIDOS, Maatschappe-
lijk Werk inzake asielzoekers in de noodopvang. 

2.  Aan het Monitoringcentrum voor de periode 1 januari 2006 tot 31 december 2006 een  
     bedrag van  € 64.000,-- toe te kennen, te dekken uit de VAR. 
3.  Mocht ultimo 2006 blijken dat niet alle gelden noodzakelijk waren dient terugbetaling te  
      geschieden e.e.a. conform het in de brief van GS gestelde m.b.t. de definitieve afreke- 
      ning. 
 
Het voorstel wordt aangenomen met de stemmen van de fractie van de VVD tegen. 
 

 
02B Initiatiefvoorstel GrienLinks, PvdA, SP, CU/SGP en FNP inzake een Fonds Noodhulp 

Provinciale Staten besluiten: 
1. Het fonds Noodhulp van het Monitoringcentrum voor het jaar 2005 aan te vullen met 

een bedrag van € 20.00,-- 
2. Als creiteria voor opvang worden de criteria van de Stichting Respons genomen. Dek-

king uit VAR of uit onderschrijding budget minderheden 2005. 
Het doel van de inzet is: het realiseren van concrete opvang van mensen in zeer schrij-
nende situaties. De provinciale bijdrage moet worden gezien als achterliggende voor-
ziening. Over de besteding wordt halfjaarlijks verantwoording afgelegd. 

 
Het voorstel wordt aangenomen met de stemmen van 7 leden van de CDA-fractie tegen. 
 

 
03B Initiatiefvoorstel CDA, mede ondertekend door PvdA en VVD inzake een Fries  

Platform voor Parkmanagement 
Gewijzigd concept-besluit:  
-  onderdeel 1 van het eerste concept de laatste zin wijzigen in: 
De partijen zullen hiertoe samen een projectplan opstellen. 
-  onderdeel 2 van het eerste concept wijzigen in: 
In te stemmen met het verstrekken van een startsubsidie van € 200.000,-- voor 2006, te 
dekken uit de onderbesteding Budget SEB 2005 en het bestemmen van een co-
financiering van € 100.000,-- voor 2007 en eveneens € 100.000,-- voor 2008, te dekken uit 
het Budget SEB 2007, resp. budget SEB 2008, hoofdstuk V: Versterking van het onderne-
mings- en vestigingsklimaat. Hierbij wordt uitgegaan van een c-financiering van 50% voor 
de jaren 2007 en 2008 door gemeenten en marktpartijen. 
 
Het voorstel wordt aangenomen met de stem van de fractie van de SP tegen. 
 
toezegging: 
Gedeputeerde Bijman zegt toe in maart 2006 een plan van aanpak aan de staten te zullen 
voorleggen met daarin de financiële consequenties voor 2007 en 2008. 
 

 
04B Voorstel tot vaststelling van de startnotitie Evaluatie Windstreek 2000 

stuk nr 1 motie SP 
verzoeken het collegevan Gedeputeerde Staten te onderzoeken hoe het draagvlak onder 
de bevolking bij clustering van windmolens door gemeentes, waarbij de winst direct ten 
goede komt aan de burgers van de betreffende gemeentes bijvoorbeeld d.m.v. verlaging 
van gemeentelijke belastingen. 
De motie wordt verworpen met de stemmen van de fracties van de SP en GrienLinks voor. 
 
De 3 in het voorstel genoemde opties worden in stemming gebracht, te beginnen met het 
meest vergaande: 
c: helemaal nieuw beleid; 
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Die optie wordt met algemene stemmen afgewezen. 
b: beperkt evalueren: 
Die optie wordt aangenomen met de stemmen van de fracties van PvdA, GrienLinks, CDA, 
GBF, VVD, SP en D66 voor. 
a: bestaand beleid voortzetten 
Die optie wordt niet meer in stemming gebracht. 
 
Het voorstel wordt aangenomen met de stemmen van de fracties van CU/SGP en FNP te-
gen. 
 

 
05H Voorstel betreffende de aanleg Noordwesttangent Leeuwarden 

Het voorstel wordt, zonder discussie, aangenomen met de stemmen van de fracties van 
GrienLinks en SP tegen. 

 
 

06B Voorstel tot vaststelling van het Frysk Miljeuplan 2006-2009 en kennisneming van de  
Reactienota en het voorstel tot verlenging van de subsidieverordening Duurzaam 
Ondernemen 
stuk nr. 1, amendement CDA 
Het besluit aanvullen met: 'De op de kaarten opgenomen milieuaspecten vinden hun juridi-
sche basis in het Frysk Milieuplan en de op kaarten aangegeven planologische aspecten 
zijn indicatief. Zij krijgen bij de vaststelling van het Streekplan met bijbehorende kaarten 
pas een formele status'. 
Het amendement wordt door het college overgenomen. 
 
stik nr. 2, amendemint PvdA 
* paragraaf 'financiering opponerende rol'(side 73) skrasse 
* by de gearfetting de tekst dy't hjirby heart skrasse ('het provinciaal uitgangspunt' -- o/m 

'-- 'zullen leveren'; sjoch side 18) 
It amendemint wurdt oannaam mei de stimmen fan de fraksjes fan de VVD, FNP, GBF en 
OFS tysjin. 
 
stuk nr. 3 amendement CU/SGP. 
pag. 12, schrappen het algemeen uitgangspunt 'dat als Europees of nationaal beleid' --- t/m 
-- 'vanuit dat beleid'. 
Het amendement wordt aanvaard met de stemmen van de fracties van de PvdA, Grien-
Links, FNP, CU/SGP, GBF en OFS voor. 
 
stuk nr.4 amendement CU/SGP. 
in hoofdstuk 2, visie: 'behouden van de kwaliteit van onze leefomgeving' wijzigen in 'be-
houden van de kwaliteit en waar mogelijk verbeteren' -- enz. 
Het amendement wordt door het college overgenomen. 
 
stik nr. 5, moasje Gr.Links, mei ûnderskreaun troch SP 
Op provinsjale diken yn Fryslân in maksimale snelheid fan 80 km it oere ynstelle en ekstra 
ynsette op miljeufreonlike ferfierswizen sa as it iepenbier ferfier en fytsferkear. 
De moasje wurdt fersmiten mei de stimmen fan de fraksjes fan GrienLinks en SP foar. 
 
stik nr 6; moasje PvdA, mei ûnderskreaun troch GBF (nei de 2e termyn wizige) 
Fersykje it kolleezje fan DS: 
1. Op koarte termyn (dat is binnen trije moannen) ûndersyk dwaan te litten om de kânsrike 

inisjativen te identifisearjen en dizze kânsrike inisjativen te klusterjen; 
2. Dit ûndersyk dwaan te litten troch in ynstitút dat ûnderfining hat mei soartgelikense pro-

jekten, sadat likegoed de duorsume enerzjy as de ekonomy yn Fryslân in ympuls krije. 
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3. Foar de kosten, te'n heechtse € 50.000,--, dekking te finen yn de ûnderbesteging fan 
2005. 

De moasje wurdt oannaam mei de stimmen fan de fraksjes fan de PvdA, GrienLinks, FNP, 
CU/SGP, D66 en GBF foar. 
 
Toezegging : 
Naar aanleiding van de inbreng van de heer De Boer zegt gedeputeerde Baas toe de sa-
menvatting te zullen aanpassen. 
 

 
07H Voorstel tot vaststelling van de subsidieverordening Leren voor Duurzame  
 Ontwikkeling Fryslân 

Het voorstel wordt zonder discussie met algemene stemmen aangenomen. 
 
 

08H Voorstel tot vaststelling van de begrotingswijziging gezondheidsonderzoek  
 gevolgen ATF brand 

Het voorstel wordt aangenomen met de stemmen van de fracties van CU/SGP, SP en 
GrienLinks tegen. 

 
 

09H Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling recreatieschap  
  “De Marrekrite” 

Het voorstel wordt zonder discussie met algemene stemmen aangenomen. 
 
 

10H Utstel ta it fêststellen fan de provinsjale bydrage 2004 oan Tresoar 
Het voorstel wordt zonder discussie met algemene stemmen aangenomen. 

 
 
11H Utstel om de oardering oangeande it Berie foar it Frysk yn te lûken  

It punt is fan de wurklist ôffierd en wurdt earst besprutsen yn de steatekommisje Boarger 
en Mienskip. 

 
 
12H Voorstel tot benoeming en ontslag van een archiefinspecteur 

Het voorstel wordt zonder discussie met algemene stemmen aangenomen. 
 
 
13H Voorstel tot instemming met de notitie “Nei in Nij Frysk Lânboumuseum” en  
 het beschikbaar stellen van een provinciale bijdrage 

Het voorstel wordt zonder discussie met algemene stemmen aangenomen. 
 
 
14B Het punt is van de agenda afgevoerd  
 
 
15H Voorstel tot instemming met het Treasury Statuut 2006 

Het voorstel wordt zonder discussie met algemene stemmen aangenomen. 
 
 
16H Voorstel tot vaststelling van de Nota Waardering en afschrijving overige vaste activa  
 en de Nota Afschrijvingsbeleid bedrijfsmiddelen Provinciale Waterstaat 

Het voorstel wordt zonder discussie met algemene stemmen aangenomen. 
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17H Voorstel tot vaststelling van de Nota Actualisatie van de Legesverordening  

Het voorstel wordt zonder discussie met algemene stemmen aangenomen. 
 
 
18B Voorstel tot vaststelling van het Beleidskader Jeugdzorg 2006-2008 en  
 de Subsidieverordeningen Bureau Jeugdzorg en Zorgaanbod 

stuk nr. 1 amendement VVD, mede ondertekend door FNP, SP, Gr.Links, CU/SGP, D66, 
GBF, OFS 
Besluit aanvullen met:  
PS besluiten tevens dat GS de komende beleidsperiode PS zal voorzien van: 
* kwartaaloverzichten wachtlijsten SJF, GGZ en BJZ; 
* een jaarlijks kort verslag van hetgeen dat van het uitvoeringsprogramma is gereali-

seerd, daarbij speciale aandacht voor de steunpunten jongeren 0-25 jaar; 
* het huisvestingsplan van SJF, binnen afzienbare tijd. 
Het amendement wordt verworpen met de stemmen van de fracties van het CDA en de 
PvdA tegen. 
 
stuk nr. 2 amendement VVD mede ondertekend door alle andere fracties. 
Besluit na -- vast te stellen --aanvullen met: 
met daarbij het voorbehoud van een eenduidige begroting voor 2005 en 2006, aan te leve-
ren uiterlijk voor 1 februari. Deze begroting kan dan formeel worden bekrachtigd in de fe-
bruari-statenzitting. 
Het amendement wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. 

 
 
19H Voorstel tot vaststelling van de 13de  begrotingswijziging 2005 

Het voorstel wordt zonder discussie met algemene stemmen aangenomen. 
 
 
20H Voorstel betreffende de subsidieaanvraag Leeuwarder Klokkenluiders  

Het voorstel wordt zonder discussie met algemene stemmen aangenomen. 
 
 
21B Het punt is van de agenda afgevoerd 
 
 
22B Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Ondersteuning Statenfracties  
 provincie Fryslân 

stik nr 1 amendemint FNP 
Kêst 11 fan it beslút oanfolje mei: 'Provinsjale Steaten kinne as útwurking fan dit kêst in 
neiere regeling fêststelle. Ien en oar is yn detail regele yn de troch Provinsjale Steaten fêst-
stelde Notysje' Inlichtingen Belich't, d.d. 17 desimber 2003'. 
By it ôflizzen fan stimferklearringen wurdt it amendemint ynlutsen. 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. 
 

 
23B Voorstel betreffende de visie van Gedeputeerde Staten op het middenbestuur 

stik nr 1, moasje, mei ûnderskreaun troch D66, VVD, GBF, CU/SGP, SP en GrienLinks 
Drage DS op binnen 6 moannen te kommen mei: 
a. in yngeande rapportaazje oer de mooglike takomstige organisatoaryske omfang fan 

SNN yn it ljocht fan it stopsetten fan de Kompasstipe; 
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b. by dizze rapportaazje perfoarst in model te beheljen fan in lytse mar fleksibele projekt-
organisaasje; 

c. by dizze rapportaazje útdruklik it betingst fan de bestjoerlike en ekonomyske mear-
wearde foar Fryslân te beheljen 

De moasje wurdt troch it kolleezje oernaam. 
 
Het voorstel wordt niet in stemming gebracht; de vertegenwoordigers van Provinciale Sta-
ten in de Algemene Vergadering van het IPO nemen de gemaakte opmerkingen mee in 
hun afweging. 
 

 
24H Utstel ta it fêststellen fan de lange termynwurklist 

Het voorstel wordt zonder discussie met algemene stemmen aangenomen. 
 

 
25B Ynterpellaasje CU/SGP (vd Galiën) stipe troch alle oare partijen, oer it aaisykjen 

Deputearre mefrou Andriessen jout in reaksje op de fragen en opmerkings. 
stik nr 1 moasje CU/SGP, mei ûnderskreaun troch alle oare partijen. 
De steaten stypje de deputearre yn har krewearjen dat hja alle prikken yn it wurk set om de 
sûne en rike tradysje fan it aaisykjen binnen it ramt fan in ferantwurde greidefûgelsoarch te 
behâlden. 
De moasje wurdt mei algemiene stimmen oannaam. 
 
 

26B: Interpellatie CDA (Galema) over het Waddenfonds 
De vragen en opmerkingen worden beantwoord door gedeputeerde Bijman. 
stuk nr 1 motie CDA, mede ondertekend door FNP, VVD CU/SGP en GBF. Later gewijzigd. 
De staten spreken uit: 
1. De regie over de besteding van het Waddenfonds in de regio per provincie te laten 

plaatsvinden. 
2. Minimaal de helft van het Waddenfonds te reserveren voor projecten die de economie 

in de Waddenregio duurzaam versterken. 
3. De co-financieringpercentages voor Economie en Natuur zoveel mogelijk gelijk te ma-

ken. 
4. Vestiging van de Waddenacademie in Leeuwarden in nauwe samenwerking met de 

HBO- en kennisinstellingen aldaar. 
 

De motie wordt aanvaard met de stemmen van de fracties van de PvdA, GrienLinks, SP en 
D66 tegen. 
 
toezegging 
Tijdens de beantwoording zegt gedeputeerde Bijman toe in het eerste kwartaal van 2006 
met een uitvoeringsprogramma met projecten bij de staten te zullen komen. 
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Overzicht toezeggingen en afspraken in de statenvergaderingen 
 
PS  d.d. toezegging van/afspraak 

met: 
toezegging of afspraak 
 

afgedaan d.d. 
via: 

28-09-2005 ged. Ploeg notitie over het fenomeen 'regiovisies' met daarover een brain-
stormsessie wordt aan PS toegezonden 

startnotitie wordt door 
griffie toegezonden bij 
stukken voor expert-
meeting d.d. 18-01-2006 

28-09-2005 ged. Bijman zodra er definitief bericht is uit Brussel, in ieder geval de belang-
hebbenden te zullen informeren en ook bij de staten terug te zullen 
komen met informatie over het tongblierfûns. 

 

28-09-2005 ged. Bijman na overleg tussen rijk en regio (eind oktober) over het Wadden-
fonds worden de staten geïnformeerd over de uitkomsten van dat 
overleg 

mondelinge informatie in 
PS 14-12-2005, bij be-
handeling interpellatie 

09-11-2005 ged. Baas bij de behandeling van het PVVP (PS 01-02-2006) wordt ingegaan 
op de in de PS-vergadering van 22-06-2005 aangenomen motie 
m.b.t. gratis openbaar vervoer. 

 

09-11-2005 dep. Ploeg de reaksje fan it kolleezje op it stânpunt fan de VFG oangeande 
de evaluaasje bestjoerskrêft sil sa gau as mooglik oan PS stjoerd 
wurde 

 

09-11-2005 dep. Mulder yn maart 2006 wurdt meidieling dien oer de stân fan saken oan-
geande de Fryske Encyclopedie 

 

09-11-2005 dep. Mulder moasjes en amendeminten dy't noch net ferwurke binne yn it 'toet-
singskader Stadsconventant' sille noch opnaam wurde. 

brief van GS aan PS d.d. 
29-11-2005 

09-11-2005 ged. Ploeg zal PS informeren over hoe toetsing van projecten door de bu-
reaus Plattelandsprojecten in de nota aanpassing van het steun-
functiewerk en herijking van het subsidiebeleid is gekomen. 

 

14-12-2005 ged. Bijman zal in maart 2006 een plan van aanpak m.b.t. parkmanagement 
aan PS voorleggen met daarin de financiële consequenties voor 
2007 en 2008. 

 

14-12-2005 ged. Baas zal de samenvatting van het Frysk Milieuplan aanpassen n.a.v 
opmerkingen van de heer De Boer 

 

14-12-2005 ged. Bijman komt in het 1e kwartaal van 2006 met een uitvoeringsprogramma 
(met projecten) van het Waddenfonds bij de staten. 

 

 
NB 
De inmiddels afgedane toezeggingen/afspraken zijn cursief aangegeven en zullen de volgende keer van de lijst wordt gehaald. 


