
In te vullen door de griffier

MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Statenvergadering

De Staten, in vergadering bijeen op 26 oktober 2016

gehoord hebbende de beraadsiaging;

constaterende dat;
• Nieuwe technieken, zoals door waterstof aangedreven treinen en bussen nog in

ontwikkeling zijn;
• Deze technieken voorlopig nog lang niet als betrouwbaar en betaalbaar kunnen

worden beschouwd:
• Er op diverse plaatsen in de wereld al voldoende pilots lopen of in de planning staan

waarbij deze nieuwe technieken worden getest.
• Reeds bestaande techniek beproefd, betrouwbaar en goed betaalbaar is.
• Er belangstelling bestaat voor gehele of gedeeltelijke elektrificatie van het Friese

spoornet.

overwegende dat:
• Het DV doelmatig en zo betaalbaar als mogelijk moet zijn.
• De belastingbetalende burger niet opgezadeld mag worden met onnodig hoge

kosten.
• Het wenselijk is dat zoveel mogelijk vervoersbedrijven inschrijven bij de

aanbesteding.
• Elektrificatie van het spoornet wel tot 650 miljoen Euro kan kosten en ons de

mogelijkheid ontneemt om op niet al te lange termijn over te stappen naar evt. dan
beschikbare en betaalbare nieuwe technieken.

26 oktober 2016

Agendapunt

Korte titel motie

05. Nota van uitgangspunten DV

Betaalbaar en duurzame CV



verzoeken het college van Gedeputeerde Staten;
• Bij het opzetten van de aanbesteding voor het openbaar vervoer de prioriteit te

leggen op een sober, betaalbaar en provinciedekkend vervoersnet.
• Geen overdreven hoge eisen aan het in te zetten materieel te stellen, zodat er een

bredere groep aanbieders zal inschrijven, waardoor de kosten voor de provincie
lager uit vallen.

• Substantieel geld te besparen door af te zien van het opzetten van pilots met nieuwe
technieken omdat de testgegevens van door anderen uitgevoerde onderzoeken wel
beschikbaar komen.

• In ieder geval voorlopig af te zien van elektrificatie van het spoornet.

en gaan over tot de orde van de dag
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De Staten, in vergadering bijeen op 26 oktober 2016

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat;
. Het college streeft naar een gratis Friese 0V dagkaart b(j overnachting;

overwegende dat;

. dit meer toeristen moet trekken naar KH18;

. dit kennelijk alleen geldt voor toeristen van buiten de provincie;

. dit rechtsongelijkheid oplevert voor Friezen, die geen gebruik kunnen maken van
deze voorziening.

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten;
. Af te zien van een dergelijke gratis Friese CV kaart;

. Wanneer deze toch wordt toegepast; deze geldig te maken voor iedereen.

en gaan over tot de orde van de dag

26 oktober 2016

05. Nota van uitgangspunten CV

Gratis Friese CV dagkaart



Indiener(s) (fractie / naam / handteke

PVVI Harrie

50+! Jan Waterlander
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Statenvergadering
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De Staten, in vergadering bijeen op 26 oktober 2016

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat;
- in de aan de orde zijnde notities (nota van uitgangspunten en memorie van

toelichting) er expliciet aandacht is voor duurzaamheidsprincipes in en bij het DV.
Zelfs sprake van een zero-emissie.

- zowel de provincie zelf, als ook in IPO verband, verplichtingen is aangegaan voor
wat betreft de zgn status van energie-neutraal (2050)

- er diverse alternatieven zijn onderzocht en/of in proef worden getest. Denk bv aan
het rapport over de zgn ‘Deelelectrificatie treinen’, de TU onderzoeken rond/tbv regio
Arnhem,VOC syposium Arnhem mbt waterstof, ed

- In de nota van toelichting /concessieverlening aanbieders worden uitgedaagd
om ook op duurzaamheid zich uit te strekken,

- Kortom; GS, de Provincie de duurzaamheid DV tot prioriteit wenst te stellen

- PS in algemene zin bovenstaande ondersteunt en tevens daarbij onvoldoende zicht
heeft op mogelijkheden, toekomstige alternatieven, interprovinciale contacten,
kosten ed

Overwegende dat: De provincie (PS) in staat gesteld moet worden om nadrukkelijk keuzes
te kunnen maken mbt de duurzaamheid DV.

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten/spreken haar mening uit;

26 oktober 2016

05. Nota van uitgangspunten foar de oanbesteging
fan it iepenbier ferfier
Onderzoek naar — en plan tot duurzaam 0V

Om medio 2017, in 1ste instantie voor juli 2017, na gedeqen vooronderzoek te komen met



Indiener(s) CDA—Teus
VVD — Durk Pool
FNP — Klaas Fokkinga
SP — Machiel Aarten
GrienLinks — Retze van dei
D66 — Marieke Vellinga
PvdA — Wanda Qtten
CU — Ynze de Boer

een plan ‘Duurzaamheid CV, en dit plan ter vaststelling voor te leggen aan PS. Bij dit plan
moet nadrukkelijk gebruik gemaakt worden van de reeds aanwezige resultaten van pilots
en/of onderzoeken elders.

In dit plan op te nemen;
- Visie op duurzaamheid. Dit ook in relatie tot de provinciale ambities/verplichtingen

tav Energieneutraliteit;
- Welke duurzame en haalbare alternatieven er zijn. Hierbij moet ook waterstof

nadrukkelijk aan de orde komen;
- Wat de kosten per alternatief zijn, de haalbaarheid in tijd ed;
- Op welke wijze de op dit moment lopende concessieverleningproces, alsdan,

beïnvloed kan worden;
- Op welke wijze er samengewerkt kan worden met buurprovincie(s) en/of in IPO

verband;
- Welke keuze GS (uitgaande van bovenstaande) aan PS voorlegt, inclusief de

financiele dekking ervan. In de financiële dekking moet expliciet worden gekeken
naar financieringsmogelijkheden vanuit de Europese Unie.

en gaan over tot de orde van de dag
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26 oktober 2016

05. Nota van uitgangspunten aanbesteding openbaar
vervoer

Definitieve programma van eisen voorleggen aan PS

De Staten, in vergadering bijeen op 26 oktober 2016 gehoord hebbende de beraadsiaging;

Constaterende dat;
- het ontwerpprogramma van eisen m.b.t. het aanbesteden van het openbaar

treinvervoer op 1 november 2016 ter inspraak zal komen;
- in december 2016/januari 2017 de inspraakreacties worden gebundeld;
- eind januari 2017 het definitieve programma van eisen door GS wordt

vastgesteld;

Overwegende dat;
- Provinciale Staten op deze manier geen invloed heeft op het programma van

eisen en in welke mate er wordt gewogen aan onderwerpen zoals het
voorzieningenniveau, bereikbaarheid, duurzaamheid en goed werkgeverschap;

- Provinciale Staten in de gelegenheid moet worden gesteld om binnen de
aanbesteding van het openbaar vervoer de definitieve eisen te kunnen wegen;

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om
het definitieve programma van eisen ter besluitvorming voor te leggen aan Provinciale
Staten in januari/februari 2017.

en gaan over tot de orde van de dag

Statenvergadering
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Wanda Ottens, PvdA
Jan Waterlander, 5OPlw
Marieke VellinD
Retze vardïHoning,
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26 oktober 2016

05.Nota van uitgangspunten aanbesteding openbaar
vervoer

Aansluiting van de treinen

De Staten, in vergadering bijeen op 26 oktober 2016 gehoord hebbende de beraadslaging

constaterende dat;
— treinen niet altijd goed aansluiten op bus- en veerdiensten;
— reizigers hierdoor tot wel 40 minuten moeten wachten;

overwegende dat;
— verschillende vormen van openbaar vervoer goed op elkaar aan moeten sluiten om

reizigers van a naar b te vervoeren;
— lange wachttijden het gebruik van openbaar vervoer niet bevorderen

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten er voor te zorgen dat de treinen in Fryslân
goed aansluiten op veer- en busdiensten waardoor reizigers zonder onnodige wachttijden
gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer in de provincie.

en gaan over tot de orde van de dag

Indiener(s) Wanda Ottens, PvdA
Retze van der Honing, GrienLinks
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26 oktober 2016

05. Nota van uitgangspunten aanbesteding openbaar
vervoer

Mobiliteitscentrale

De Staten, in vergadering bijeen op 26 oktober 2016 gehoord hebbende de beraadsiaging;

Constaterende dat;
— in Noord Oost Fryslân een pilot is gestart met een mobiliteitscentrale waarbij

vraaggericht openbaar vervoer (0v) zoals de opstapper wordt onderzocht en
uitgevoerd;

— de uitkomsten van deze pilot in 2018/2019 worden meegenomen bij de aanbesteding
van het busvervoer;

— deze pilot hierdoor leidend kan worden voor de toekomst van het vraaggestuurd ov in
Fryslân;

Overwegende dat;
— de opstapper en ander vraaggestuurd openbaar vervoer belangrijk is voor het

voorzieningenniveau op het platteland en in de dorpen;
— openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk moet blijven;

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten gezien het belang van deze pilot de Staten
voor de zomer van 2017 te informeren over de resultaten van deze pilot en hierbij aan te
geven op welke wijze deze ook in andere delen van Fryslân kunnen worden toegepast.

en gaan over tot de orde van de dag
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Wanda Ottens, PvdA
Durk Pool, WD
Marieke Vellinga, D66
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De Staten, invergadering bijeen op 26 oktober 2016
Constaterende dat

- De provincie eisen stelt aan het distributienetwerk van verkoop- en oplaadpunten
voor de 0V-ch ipkaart;

- die eisen in de Nota van uitgangspunten niet verder worden uitgelegd;
- het niet duidelijk is of die eisen ook de kwaliteit van de oplaadpunten betreffen.

Statenvergadering

Agendapunt

Korte titel motie

26 oktober 2016

05. Nota van Uitgangspunten foar de oanbesteging fan
it iepenbier ferfier

Kwaliteitseisen oplaadpunten 0V

Overwegende dat
- Een columnist in het Friesch Dagvblad onlangs stevige kritiek uitte over de kwaliteit

van de oplaadpunten voor de OV-chipkaart;
- deze kritiek wordt bevestigd door ervaringen van andere reizigers;
- het erop lijkt dat de de vervoerder de aanschaf van de oplaadpunten tot sluitpost van

de begroting heeft gemaakt;
- haperende oplaadpunten voor de 0V-kaart het reisplezier behoorlijk kunnen

verstoren, nog voor de reis is begonnen.
Verzoeken het 9pHegevp Gedeputeerde Staten

- In de N v Ultgangcpunteri foar de oanbesteging fan it iepenbier ferfier heldere
kwaliteitseisen op te nemen waaraan oplaadpunten voor de OV-chipkaart moeten
voldoen.

en gaan over tot de orde van de dag.

Indiener(s)
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26 oktober 2016

05. Nota van Uitgangspunten foar de oanbesteging fan
it iepenbier ferfier

Nachttrein Groningen-Leeuwarden

De Staten, in vergadering bijeen op 26 oktober 2016
Constaterende dat

- er een nachttrein rijdt van Rotterdam naar Groningen op vrijdagavond;
- reizigers tot 00.05 uur kunnen instappen op Rotterdam Centraal en tot 0.50 uur in

Utrecht om nog dezelfde nacht naar Groningen te reizen;
- reizigers met de bestemming Leeuwarden al om 22.35 uur de trein moeten nemen;
- bezoeken van toneelvoorstellingen, concerten, voorstellingen etc. voor treinreizigers

met de bestemming Leeuwarden nauwelijks te doen is, omdat ze voor het einde
ervan al op het station moeten zijn.

Overwegende dat
- GS op vragen van de ChristenUnie in april 2015 zei dat een nachttrein naar

Leeuwarden vanuit de Randstad een te groot beslag zou leggen op de middelen in
het DV budget;

- Daarbij niet is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om vanuit Groningen een
aansluitende nachttrein naar Leeuwarden te laten rijden.

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
- te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om vanuit Groningen een nachttrein naar

Leeuwarden te laten rijden die aansluit op de trein vanuit de Randstad.
en gaan over tot de orde van de daa.

Indiener(s) naam / handtekenin
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26 oktober 2016

De Staten, in vergadering bijeen op 26 oktober 2016

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat
1. in de aan de orde zijnde notities het huidige voorzieningenniveau het uitgangspunt is;
2. er overwegend sprake is van aanbodgestuurd CV;
3. geen onderzoek gedaan is meer mensen gebruik te laten maken van CV;
4. demografische ontwikkelingen van invloed zijn op vraag en aanbod;
5. 65% van de Friese bevolking CV heel belangrijk vindt;
6. impulsen voor kwaliteitsverbetering CV ontbreken;

overwegende dat
1. het gebruik van CV met name op het platteland gestimuleerd kan worden door te

investeren in de kwaliteit van het CV middels bereikbaarheid, toegankelijkheid en meer
vraaggestuurd CV;

2. demografische ontwikkelingen in Friesland ook van invloed zijn op het reizigersaanbod
en er meer vraag zal ontstaan bij ouderen naar CV;

3. de aantrekkelijkheid van het CV niet alleen samenhangt met bereikbaarheid,
toegankelijkheid en kwaliteit maar ook met de prijs;

4. voor ouderen in de daluren al een gereduceerd CV tarief wordt gehanteerd waardoor de
overgang naar vrij reizen in de daluren voor 65plussers in Friesland haalbaar is;

5. de duurste plaatsen in trein en bus de lege plaatsen zijn;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit

In de nota van uitgangspunten nadrukkelijk het aspect te betrekken of vooronderzoek te
(laten) doen naar de haalbaarheid van gratis CV in de daluren voor 65plussers in Friesland
en PS daarover nader te rapporteren.

Nota van uitgangspunten foar de oanbesteging fan it
iepenbier ferfier
Gratis CV voor 65+ in de daluren

en qaan over tot de orde van de daçj
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MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

26 oktober 2016

05. Nota van uitgangspunten aanbesteding openbaar
vervoer

Social return als eis binnen aanbesteding DV

De Staten, in vergadering bijeen op 26 oktober 2016 gehoord hebbende de beraadslaging;

Constaterende dat;
- in de nota van uitgangspunten “0v-concessie trein en 0V-concessie bus 2020”

sociale Return niet als eis is opgenomen;

Overwegende dat;
— het wenselijk is om ook binnen het openbaar vervoer een groot aantal mensen met

een zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt en / of mensen met een beperking
(aangepast) kansen op werk te bieden;

— het helpen aan betaald werk van eerder genoemde groepen een gezamenlijke
maatschappelijke verantwoordelijkheid is van overheden, bedrijfsleven en overige
partijen die als werkgever opereren op de arbeidsmarkt;

— social return als eis opgenomen dient te worden bij provinciale aanbestedingen voor
het openbaar vervoer door middel van een contracteis;

Statenvergadering

Agendapunt

Korte titel motie

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om
social return van minimaal 5% van de medewerkers als eis te laten gelden binnen de
aanbesteding van het openbaar vervoer.

en gaan over tot de orde van de dag
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Agendapunt 05 Nota van uitgangspunten foar de oanbesteging fan it
iepen bier ferfier

Korte titel motie Camera’s in het openbaar vervoer

De Staten, in vergadering bijeen op 26 oktober 2016

gehoord hebbende de beraadslaging;

Constaterende dat

. In de nota van uitgangspunten is opgenomen: “De vervoerder is verantwoordelijk
voor de sociale veiligheid in het voertuig, en moet ervoor zorgen dat deze op peil
blijft en waar mogelijk verbetert. De provincie wil een hoog basisniveau van sociale
veiligheid. Hierbij kan gedacht worden aan het eisen van camera’s (met
opnamecapaciteit) in alle treinen en bussen, noodknoppen, menselijk toezicht en het
zo min mogelijk betalen met cash geld.”

overwegende dat

. Er landelijk steeds vaker sprake is van geweld in het openbaar vervoer;

. Er ook in Fryslân onlangs nog sprake is geweest van geweld in het openbaar
vervoer;

. Er in het kader van sociale veiligheid niet alleen gedacht moet worden aan het eisen
van camera’s (met opnamecapaciteit);

. Iedere bus en treinstel in Fryslân voorzien moet worden van adequaat
functionerende camera’s met opnamecapaciteit;

spreken haar mening uit

. Dat iedere bus en treinstel in Fryslân voorzien wordt van adequaat functionerende
camera’s met opnamecapaciteit;

en gaan over tot de orde van de dag

Indiener(s)
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De Staten, in vergadering bijeen op

5B

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

• EBS, dochter van de israëlische holding Egged ook in Nederland Openbaar Vervoer
verzorgd

• Egged meewerkt aan en profiteert van de bezetting en het onrecht dat de Palestijnen
al decennialang wordt aangedaan

overwegende dat

• Het internationale recht en de Europese en Nederlandse richtlijnen gerespecteerd
moeten worden

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit

• Niet in zee te gaan met bedrijven die zich schuldig maken aan schending van
humanitaire rechten

26-10-2016

Schending humanitaire rechten

en gaan over tot de orde van de dag
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1 AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

Statenvergadering 26-10-2016

Agendapunt 06 Krimp en leefbaarheid

Korte titel amendement definitie Leefbaarheid in Friesland

Toelichting op het amendement:
de Beleidsbrief Krimp en Leefbaarheid heeft het behouden en versterken van de
leefbaarheid in de provincie ten doel. De provincie geeft hieraan samen met de regio’s en
gemeenten vorm.
In de notitie Vertaaislag Beleidsbrief Krimp en Leefbaarheid wordt gesteld dat leefbaarheid
nog niet voldoende gedefinieerd is. Het ontbreken van zon definitie maakt het niet alleen
moeilijk de effectivititeit van het Ieefbaarheidsbeleid van de provincie te meten. Maar maakt
het ook moeilijk voor de regio’s en gemeenten hieraan zo invulling te geven dat de ter
plaatse gemaakte keuzes bijdragen aan de spreiding van voorzieningen, nodig voor de
leefbaarheid in de gehele provincie.
Willen provincie, regio’s en gemeenten gezamelijk invulling geven aan een
tekomstbestendig leefbaarheids beleid, dan vraagt dat om samenhang. Die begint met een
omschrijving van wat we in Friesland onder leefbaarheid verstaan. Zo’n omschrijving kan
samen met de
regio’s en gemeenten opgesteld worden. De op handen zijnde Dorpentop kan daar wellicht
ook een rol in spelen.

De onderqetekende(n) stelt/stellen het volqende amendement voor
Besluit

Toevoegen aan besluit:

GS de opdracht te geven om samen met de regio’s en gemeenten
een definitie op te stellen van wat we in Friesland onder
leefbaarheid verstaan. Waar mogelijk de op handen zijnde
Dorpentop daarbij te betrekken. Deze definitie ter besluitvorming
aan PS voor te leggen en onderdeel te maken van het beleid
Krimp en Leefbaarheid.

4
/ /

A

Indiener(s) D66 Margreet Mulder-4-t’
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. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

Statenvergadering 26-10-2016

Agendapunt 06 Krimp en leefbaarheid

Korte titel amendement provinciaal voorzieningen spreidingsplan

Toelichting op het amendement:

de Beleidsbrief Krimp en Leefbaarheid heeft het behouden en versterken van de
leefbaarheid in de provincie ten doel. De provincie geeft hieraan samem met de regio’s en
de gemeenten vorm. Het al dan niet aanwezig of bereikbaar zijn van voorzieningen is
bepalend voor de leefbaarheid in de hele provincie. Gemeentelijke of regionale belangen
kunnen in de hand werken dat niet alleen zorg-, maar ook ander de voorzieningen
ongelijkmatig over de provincie worden verdeeld. Een provinciaal
voorzieningenspreidingsplan kan dit voorkomen en kan voor gemeenten en regio’s als
richtlijn en ijkpunt voor nadere invulling en keuzes fungeren.

De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor
Besluit

Toevoegen aan besluit:

GS de opdracht te geven om actief de regie te nemen en om in
samenspraak met de regio’s en gemeenten een provinciaal
voorzieningen spreidingsplan maken, dit ter besluitvorming aan
PS voor te leggen en onderdeel te maken van het beleid Krimp en
Leefbaarheid

Indiener(s) D66 Margreet Mulder
PvdA, RoeI de Jong





Yn te foljen troch de griffier
4
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MOASJE, ex artikel 29 Reglement van orde

Steategearkomste 26 oktober 2016

Wurklistpunt 06. Vertaaislag beleidsbrief Krimp en Leefbaarheid

Koarte titel fan de moasje Analyze en belied lange termyn ynfloed krimp

De Steaten, yn gearkomste byien op 26 oktober 2016 heard hawwende de rieplachting;

konstatearjende dat:
- it kolleezje ta wol nei in (kommende) op itfiering rjochte beliedsfaze;
- de fokus dêryn leit op lokale en regionale maatrigels,
- prognoazen in trochgeande fergrizing en ûntgriening sjen litte;
- effekten hjirfan sich wierskynlik ek bopperegionaal en provinsjaal manifestearjen

sille;
- fyzje- en beliedsfoarming op dit skaalnivo ûntbrekt, en dêrmei ek de konsekwinsjes

foar lokale en regionale maatrigels.

fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten in analyze te meitsjen fan de lange termyn
ynfloed fan jierren fan krimp op bopperegionale en provinsjale foarsjenningen en op basis
dêrfan mei passend belied te kommen.

en gean oer ta de oarder fan de dei

Yntsjinner(s) RoeI de Jong, PvdA





In te vullen door de griffier

Amendement

/_

Paraaf

‘-

Agendapunt

Besluit
L bS€v-)

AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde 1
Statenvergadering 26 oktober 2016

Agendapunt Startnotitie Windenergie Nij Hiddem Hou

Korte titel amendement Participatie spelregels

Toelichting op het amendement:

• In een eerder aangenomen motie participatie Wind’1 van 17 december 2014 wordenduidelijke uitspraken over de invulling van financiële participatie gedaan (zie bijlage);
. In de startnotitie Windpark Nij Hiddem Hou’ wordt vastgesteld dat het gehele

ontwikkelproces zeer zorgvuldig en met maximale betrokkenheid van de omgevingzijn beslag dient te krijgen;
. De paragrafen 4.2 en 4.3 in de startnotitie geven onvoldoende uitwerking aan deinhoudelijke en financiële participatie;
• In het eindrapport van Fryslân foar de Wyn2 (2014) wordt een aanzet gegeven voorhet opstellen van Friese spelregels die middels de hierboven genoemde motie

participatie door PS zijn omarmd;
• Er is inmiddels elders3 in het land ook ervaring opgedaan met het opstellen vanspelregels (c.q. gedragscodes).

De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor
Overwegingen Aan de overwegingen toe te voegen dat:

. Het gehele ontwikkelproces zeer zorgvuldig en met
maximale betrokkenheid van de omgeving zijn beslag
dient te krijgen;

Besluit Punt 1 van het besluit te veranderen in punt 1 a.

1 Motie nr 12 GL, SP, PvdA, ChristenUnie PS 17 december 2014: ‘Participatie windparken Ijsselmeer’(aangenomen) zie besluitenhijstPS 10 en 17december2014 http://wwwJysIan.frI/13263/provncIe-taten-10en-1 7-december/
indrapport Fryslân foar de Wyn PS 17 december 2014 http://www.fryslan.frl/1 3119/1 7-december-201 4-veradering-provinciaIe-staten/

Beslisnota en gedragscode Windenergie Wijchen hpsJ/zoek.officie!ebekendmaknqen. n)/qmb201 6-33484html



Vervolgens aan het besluit toe te voegen punt 1 b met de
volgende tekst:

1. GS te verzoeken een set van spelregels te ontwerpen die
inhoud geven aan de inhoudelijke en financiële participatie
van burgers rond windenergieprojecten;

2. Daarbij motie 12 van 17 december 2014 (bijlage 1) en de
uitgangspunten voor spelregels in het eindrapport van
Fryslân foar de Wyn als uitgangspunt te hanteren waarbij
de elders in het land uitgewerkte voorbeelden van
gedragscodes, zoals in de gemeente Wijchen (zie noot 2),
als inspirerend referentiepunt kunnen dienen.

3. Deze spelregels voor inhoudelijke en financiële participatie
ter vaststelling voor te leggen aan Provinciale Staten voor
februari 2017”

Indiener(s) Retze van der Honing GrienLirk—(
Douwe Hoogland PvdA 1
Mark de Roo D6&_V



In te vullen door de griffier

AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

Statenvergadering 26 oktober 2016

Agendapunt 07 Startnotitie Nij Hiddum-Houw

Korte titel amendement Amendement startnotitie Nij Hiddum-Houw over MER

Toelichting op het amendement:
In de startnotitie is op p. 14, vooruitlopend op de NRD, een opsomming opgenomen van een
aantal zaken die in het MER beschreven zullen moeten zijn. In deze opsomming wordt
natuur niet genoemd.

De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor
Overwegingen Schrappen uit overwegingen bij besluit:

Toevoegen aan overwegingen bij besluit:

Besluit Schrappen uit tekst besluit:

Geschrapte tekst vervangen door:

Toevoegen aan besluit:
Bij punt 1: met dien verstande dat op p. 14 van de startnotitie bij
de opsomming wordt opnomen: effecten op natuur en ecologie.

Indiener(s) (fractie / naam / handtekenin,)-N,

PvdD Rinie van der Zanden





In te vullen door de griffier

Amendement

Paraaf

Agendapunt

Besluit

Le
. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

Statenvergadering 26 oktober 2016

Agendapunt 07 Startnotitie Nij Hiddum-Houw

Korte titel amendement Amendement startnotitie Nij Hiddum-Houw over vaststellen NRD

Toelichting op het amendement:

Eén van de besluitpunten van dit voorstel is GS te belasten met het vaststellen van de
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de NRD zal worden bepaald wat er precies in
de MER zal worden onderzocht. De keuzes die hier worden gemaakt zijn van grote invloed
op het uiteindelijke PIP. Omdat hier grote zorgvuldigheid is vereist, vinden wij het van
belang dat ook onze Staten inspraak hebben in wat belangrijk is om onderzocht te worden.
Daarom stellen wij voor om de NRD ter vaststelling aan te bieden aan PS.

De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor
Overwegingen Schrappen uit overwegingen bij besluit:

Toevoegen aan overwegingen bij besluit:

Besluit Schrappen uit tekst besluit:

j. It fêststellen fan de NRD mei ynachtnimming fan de by de op
besjen joene sjenswizen en advizen”

Geschrapte tekst vervangen door:

j. De NRD mei ynachtnimming fan de by de op besjen joene
sjenswizen en advizen ta fêststelling oan PS foar te lizzen.

Toevoegen aan besluit:





In te vullen door de griffier
.4

Motie nr. ,/j

Paraaf

Agendapunt

Besi uit

1 MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Statenvergadering

Agendapunt

26 oktober 2016

1 Startnotitie Nij 1-liddem Hou

Korte titel motie Risicoparagraaf

Provinciale Staten in vergadering bijeen,

Overwegende dat:

. In Friesland 530,5 MW aan wind moet worden geplaatst;

. de realisatie van het aantal MW in Nij Hiddem Hou onzeker is;

. de realisatie van het aantal MW windpark IJsselmeer onzeker is;

. de afname van het aantal MW op land onzeker is;
• een door het Rijk extra opgelegde doelstelling MW bovenop de huidige 530,5 MW

denkbaar is;
. dat het verstandig is dat een risicoparagraaf wordt toegevoegd waarmee

bovengenoemde onzekerheden kunnen worden opgevangen;

Verzoeken GS:

Het heft in eigen hand te houden door een risicoparagraaf te formuleren voor het
geval met de huidige locaties niet het noodzakelijke aantal van 530,5 MW kan
worden gerealiseerd of het Rijk een extra doelstelling oplegt;
Bij het opstellen van een risicoparagraaf gebruik te maken van plekken/plannen
waar al draagvlak voor bestaat (zoals plannen van de A-lijst van Winsemius) en
mogelijkheden van het plaatsen van molens langs kanalen, wegen en
industrieterreinen.

en gaan over tot de orde van de dag

Indiener(s) Retze van der Honing GrienLink
Douwe Hoogland PvdA





In te vullen door de griffier

MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Statenvergadering

Agendapunt

Korte titel motie

26 oktober 2016

07. Vaststelling startnotitie Nij Hiddum-Houw

Participatie Hiddum-Houw

De Staten, in vergadering bijeen op

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

- de provincie streeft naar maximaal draagvlak onder - en betrokkenheid van omwonenden
- lokale participatie bijdraagt aan lokaal draagvlak

overwegende dat

- om het landschap op te schonen het wenselijk is naast het nieuwe plan Hiddum-Houw zoveel mogelijk de
verouderde solitaire turbines in de omgeving te saneren

- sanering kan worden gestimuleerd met een deelname in het park Hiddum-Houw

- het wenselijk is vanuit bovenstaande doelen te streven naar een participatie van 25%, maar de kans bestaat
dat de omgeving niet op voorhand voor de volledige 25% intekent

- de ruimte voor lokale participatie kan worden zeker gesteld met een investering door de provincie.

spreken haar mening uit

de lokale participatie van 25% te willen invullen. En vragen GS te komen met een voorstel voor een provinciale
deelname mocht in eerste instantie de lokale participatie achterblijven.
en gaan over tot de orde van de dag





Yn te foijen troch de Griffier

Wurklistpunt 07B Startnotysje wynpark Nij Hiddum Houw

ôfstân en Iûdsbelêsting

moasje nû.

paraaf

wurklistpunt -J_
Jf j

MOASJE, op grûn fan Kêst 29 Reglemint fan oarder

Koarte titel moasje:

De Steaten, yn gearkomste by elkoar op woansdei de 26e fan wynmoanne 2016,

Oerwaagjende dat

- Wynturbines yn Nederlân folie tichter by wenningen stean meie as de lannen om üs
hinne, dêr’t ûtgien wurdt fan in minimale ôfstân fan 800 of 900 m;

- Wynturbines ek in beskate lûdsbelêsting foar de omwenjenden feroarsaakje;
- Der yn Nederlân lannelike noarmen jilde foar de lûdsoerlêst mei in fêste grinswearde

fan 47dB Lden en 41 dB Lnight, wêrby men ûtgiet fan de gemiddelde lûdsbelesting
oer in langer skoft en rekkening hâldt mei it karakter fan it lûd, ynklusyf it
leechfrekwinte part fan it iûd (2);

- Der yn ûs omlizzende lannen krekt ûtgien wurdt fan in fêste piekwearde yn stee fan
in gemiddelde belesting;

- Middels dizze Startnotysje oan PS frege wurdt om prosesmjittige dan wol ynhâldlike
rânebetingsten mei te jaan;

Fan betinken dat
- It winsklik is om de oerlêst foar omwenjenden sa folie mooglik te redusearjen;
- It dêrta winsklik en mooglik is om foar ôfstân en lûdsbe!esting op frijwillige basis

striktere noarmen as it wetlik fereaske minimum ôf te praten, lykas de noarmen
gebrûklik yn de lannen om ûs hinne;

1) Kennisbericht Geluid van Windturbines 22 juni 2015, Twadde Keamer stikken
nr. 33 612 nr. 50, 23 612, nr. 22 en 33 612, nr. 61.

2) Antwurd op FNP fragen oer lûd fan wynturbines, 24 novimber 2015, skaaimerk
01261520

Fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten

- Aktyf te befoarderjen dat yn de op te rjochtsjen Omkritenadvysrie foar Hiddum Houw
de noarmen foar ôfstân en iûdsbelesting eksplisyt omtinken knie;

- Aktyf te befoarderjen dat — yn it ramt fan in sa grut mooglike ynbring fan de
Omkritenadvysrie yn it fierdere proses — der ôfspraken mei de ynvestearders fan it
nije wynpark makke wurde oer ôfstân en lûdsbelesting dy’t oantoanber fierder geane
as it wetlik fereaske minimum;

Steategearkomste 26 oktober 2016

Wrm 1



en gean oer ta de oarder fan de dei

Yntsjinner(s) (fraksje /namme /hântekening) —

FNP, Klaas Fokkinga



In te vullen door de griffier

MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Statenvergadering 26 oktober 2016

Agendapunt Startnotysje Nij Hiddum Houw

Korte titel motie Windturbines ten zuiden van A7

De Staten, in vergadering bijeen op 26 oktober 2016

gehoord hebbende de beraadslaging;

overwegende dat

- windturbines grote impact hebben op het landschap en door veel omwonenden als
grote last wordt gezien;

- cultuurhistorische waarden in het gebied ten noorden van de A7, zoals de pingjumer
Gulden Halsband, zo min mogelijk worden aangetast;

- er in het gebied al veel windturbines staan en dit nu al zorgt voor een rommelig
landschap;

- middels de startnotitie Provinciale Staten wordt gevraagd randvoorwaarden aan het
proces mee te geven

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit

• om bij de inpassing van de te plaatsen molens de ruimte vooral te zoeken in het
gebied ten zuiden van de A7

en gaan over tot de orde van de dag

Indiener(s) VVD — Avine Fokkens
PvdA — Douwe Hoogland



/



In te vullen door de griffier
/

Motie nr.

Paraaf

Agendapunt

Besluit

n1uib5ev
• MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Statenvergadering 26 oktober 2016

Agendapunt Startnotysje Nij Hiddum Houw

Korte titel motie Schade maximaal compenseren

De Staten, in vergadering bijeen op 26 oktober 2016

gehoord hebbende de beraadslaging;

overwegende dat

- windturbines nadelige gevolgen hebben voor omwonenden en deze omwonenden
daarom maximaal moeten worden gecompenseerd voor de schade die zij hieraan
ondervinden;

- deze schade kan bestaan uit waardedaling van woningen/gebouwen, aantasting van
woon-en leefgenot door geluidshinder en/of slagschaduw en uit aantasting van
woon-en leefgenot door verlies van landschappelijke kwaliteit;

- er hiervoor een compensatieregeling moet worden opgesteld dat laagdrempelig
toegankelijk dient te zijn voor zowel inwoners als ondernemers in het gebied;

- er voor het windpark Nij Hiddum-Houw een omgevingsraad wordt opgesteld;
- er verschillende gedragscode’s voor omwonenden zijn ontwikkeld zowel door de

windturbine eigenaren (NWEA) als door de omwonenden van windparken (NLVOW)
zelf;

- GS in de startnotitie aangeeft uit te gaan van een faire en eerlijke compensatie van
eventuele nadelige effecten en van maxiamale aandacht voor de wensen van de
omgeving;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit

. Er bij de initiatiefnemers sterk op aan te dringen een schaderegeling te ontwikkelen
in samenspraak met de nog op te richten omgevingsraad, waarbij er naast de NWEA
richtlijn ook ruimte is voor de gedragscode van de NLVOW, zodat de schade voor
omwonenden maximaal wordt gecompenseerd

en gaan over tot de orde van de dag

Indiener(s) VVD — Avi4 Fokkens

t fr





In te vullen door de griffier
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Motie nr.

Paraaf

Agendapunt

Besluit
Çei-srr

MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Statenvergadering

Agendapunt

Korte titel motie

26 oktober 2016

Startnotysje Nij Hiddum 1-louw

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit

er bij de minister van EZ op aan te dringen dat voor het geval er na realisatie van het
windpark Fryslân er meer MW wordt opgewekt dan de afgesproken 530,5 MW, de eventuele
surplus wordt meegenomen bij een mogelijk nieuwe taakstelling windenergie in Fryslân

en gaan over tot de orde van de dag
/1

Uitgangspunt bij mogelijke nieuwe taakstelling is
maximaa! 530,5 MW

De Staten, in vergadering bijeen op 26 oktober 2016

gehoord hebbende de beraadslaging;

overwegende dat

- er in december 2014 is besloten om over te gaan tot het plaatsen windmolens in
Fryslân met een totaal een opgesteld vermogen van 530,5 MW;

- het vooralsnog niet duidelijk is welk type turbine wordt geplaatst in windpark Fryslan,
maar dat dit naar verwachting zal vallen in de 3 en 4 MW klasse;

- er een kans bestaat dat wind park Fryslân meer zal opleveren dan de afgesproken
316 MW en er daardoor mogelijk meer dan 530,5 MW aan opgesteld vermogen in
Fryslân zal zijn

Indiener(s)
.1

1’





In te vullen door de griffier

Motie nr.

Paraaf

Agendapunt

Besluit

MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

26 oktober 2016

07 startnotitie Nij Hiddum-Houw

Motie Nij Hiddum-Houw vergoeding en
schadeloosstelling omwonenden

De Staten, in vergadering bijeen op 26-10-2016

gehoord hebbende de beraadsiaging;

constaterende dat:
. Windmolenparken nadelige effecten kunnen hebben op omwonenden.

overwegende dat:

. Bij dit windmolenproject de belangen van investeerders en grondeigenaren vooraf
goed zijn geborgd.

. Voor de omwonenden van de windmolens nog lang niet zeker is hoe goed hun
belangen zullen worden geborgd.

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

. Vooraf vast te leggen dat in een nader te bepalen straal rond windturbines
omwonenden schadeloos worden gesteld voor de waardedaling van hun woning en
een jaarlijkse vergoeding krijgen voor de overlast.

en gaan over tot de orde van de dag.

Statenvergadering

Agendapunt

Korte titel motie



Indiener(s) (fractie / naam / handtekening)

-

PvdD - Rinie van der Zand.



In te vullen door de griffier
7—)

//Motie nr.
1%]

Paraaf

Agendapunt

Besluit
Ç,’’—n Le1—

MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Statenvergadering

Agendapunt

Korte titel motie

26 oktober 2016

07 startnotitie Nij Hiddum-Houw

Motie NLVOW in Omgevingsadviesraad Nij Hiddum
Houw

De Staten, in vergadering bijeen op 26-10-2016

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

. De startnotitie aangeeft dat het van zeer groot belang wordt geacht dat de omgeving
zo goed mogelijk in het proces kan participeren.

. Ten behoeve van de inhoudelijke participatie van omwonenden een
Omgevingsadviesraad wordt ingesteld.

. Deze Omgevingsadviesraad onder meer als functie heeft advies te geven over hoe
de omgeving het meest optimaal kan meedoen, hoe direct omwonenden
gecompenseerd worden en hoe compensatie aan de regio vorm kan krijgen;

overwegende dat:
. Voor een goede advisering gedegen kennis en ervaring is vereist binnen de

Omgevingsadviesraad
. Deze kennis en ervaring bij het NLVDW* aanwezig is

*Nedertandse Vereniging Omwonenden Windturbines

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

Het NLVOW uit te nodigen deel uit te maken van de Omgevingsadviesraad



en gaan over tot de orde van de dag.



In te vullen door de griffier

• MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Statenvergadering

De Staten, in vergadering bijeen op 26 oktober 2016 gehoord hebbende de beraadslaging;

26 oktober 2016

Agendapunt

Korte titel motie

07. Startnotysje Nij Hiddum Houw

Bevoegdheden en bemensing omgevingsraad

constaterende dat
- In de statnotitie “Nij Hiddum Houw” is opgenomen dat er een omgevingsraad zal

worden ingesteld;
- op dit moment niet duidelijkheid is wat de bevoegdheden, verantwoordlijkheden en

bemensing van de omgevingsraad zijn;

overwegende dat
- duidelijkheid over de status en verantwoordelijkheid van de omgevingsraad wenselijk

is in het kader van de vormgeving van het participatieproces rondom de inpassing
van Nij Hiddum Houw;

- de omgevingsraad een goede afspiegeling van de lokale bevolking moet zijn;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om v66r januari 2017 te komen met een
informerende notitie over de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en bemensing van de
omgevi ngsraad.

en gaan over tot de orde van de dag

Indiener(s) PvdA, Douwe Hoogland Iï
V \A





In te vullen door de griffier

Amendement
nr.

Paraaf -‘

Agendapunt (7

j

0 Ornmmn
[ÂMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

Statenvergadering 26 oktober 2016

Agendapunt Investeringskader Wadden

Korte titel amendement Economie en ecologie
Toelichting op het amendement:

Onder de Kop Aanleiding, op blz 5 luidt de tekst: “In de aanloop naar het investeringskader
hebben diverse partijen uit het Waddengebied aangegeven dat er behoefte is om, naast de
huidige inzet van het Waddenfonds op kleinere opgaven, te focussen op een beperkt aantal
majeure opgaven op het gebied van ecologie en ecologie.”
De woorden “ecologie en ecologie” zijn hierin misplaatst en komen niet overeen met de
afspraken omtrent het Waddenfonds. De juiste woorden zijn “economie en ecologie”.

De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor
Overwegingen Schrappen uit overwegingen bij besluit:

Toevoegen aan overwegingen bij besluit:

Besluit Schrappen uit tekst besluit:

Geschrapte tekst vervangen door:

Toevoegen aan besluit: met dien verstande dat de eerste zin
onder Aanleiding op bladzijde 5 gewijzigd wordt in: “In de aanloop
naar het investeringskader hebben diverse partijen uit het
Waddengebied aangegeven dat er behoefte is om, naast de
huidige inzet van het Waddenfonds op kleinere opgaven, te
focussen op een beperkt aantal majeure opgaven op het gebied
van economie en ecologie.” -

Indiener(s) WD — L.P. Stoel

CDA — H. Visser

/,
/

j
•..





In te vullen door de griffier

MOTIE, ex artikel 29 Recilement van orde
Statenvergadering 26 oktober 2016

Agendapunt 08. Investeringskader Waddengebied 2016-2026

Korte titel motie Onderzoek kansen zeeboerderijen

De Staten, in vergadering bijeen op 26 oktober 2016
Constaterende dat

- het waddenfonds wordt ingezet voor het versterken van ecologie en economie in de
wadden regio;

- de majeure opgave ‘Waddenzee’ ondermeer als maatregel bevat: het stimuleren van
de vestiging van biobouwers;

- daartoe ook zeeboerderijen voor de kweek van biomassa kunnen behoren;
- de kansen voor zeeboerderijen in de Waddenzee nog niet zijn onderzocht;
- er inmiddels wel succesvolle biomassa teelt op de Noordzee plaatsvindt.

Overwegende dat
- Energy Valley in mei 2014 in een reactie op het ontwerp-uitvoeringsplan

Waddenfonds 2014-2017 zijn verwondering uitsprak over het feit dat ‘biomassateelt
op de (Wadden)zee’ niet werd genoemd;

- Energy Valley toen al aangaf dat de vraag naar biomassa toeneemt in raffinage,
energie maar ook in de voedselketen;

- de Waddenzee mogelijk kansen biedt voor productie van biomassa, mede vanwege
het weinig verstorende karakter van zeeboerderijen;

- zeeboerderijen ook een bijdrage kunnen leveren aan de economie in de
waddenregio;

- de Waddenacademie als kennisinstituut goed is staat is de mogelijkheden en
onmogelijkheden voor biomassateelt in de Waddenzee in beeld te brengen.

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten en het AB van het Waddenfonds
- De Waddenacademie te vragen onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor

biomassateelt op de Waddenzee waarbij naast zaken als groeicondities van zeewier
en potentiele opbrengst ook aandacht wordt besteed aan de wetgeving rond dit soort
(nieuwe) activiteiten in de Waddenzee.

en gaan over tot de orde van de dag.

Indiener(s) (fractie / naam / handtekening)
ChristenUnie Richard Klerks

A





In te vullen door de griffier
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Motie nr.

Paraaf

Agendapunt

Besluit

€(Sm
MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Statenvergadering 26-10-2016

Agendapunt 08. Investeringskader Waddenfonds

Korte titel motie Blijvende compensatie waddenfonds

De Staten, in vergadering bijeen op

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat
• Er economische activiteiten plaatsvinden in het waddengebied, waaronder zout- en gaswinning onder

de Waddenzee;

overwegende dat

• Provinciale Staten zich heeft uitgesproken tegen economische en mijnbouwactiviteiten in het
waddengebied, die schade opleveren aan het Unesco Werelderfgoed Waddenzee;

• Het Waddenfonds is ingesteld voor initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame economische
ontwikkeling van het Waddengebied versterken;

• Deze doelen naar de toekomst onverminderd van belang zijn; ook na de 20-jarige looptijd van het
huidige Waddenfonds

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

- Om de zorg voor het Waddengebied en het standpunt tegen potentieel verstorende economische
activiteiten in het gebied krachtig uit te blijven dragen;

- Wanneer, ondanks de zienswijze van de provincie, er toch sprake is van concessies en economische
mijnbouwactiviteiten in het waddengebied, daarbij actief te lobbyen voor compensatie en middelen
voor eerder gestelde doelen en tot instandhouding van het Waddenfonds.

- Daarbij op te trekken als gezamenlijke Waddenprovincies met Groningen en Noord-Holland.

en gaan over tot de orde van de dag

Indiener(s) D66 - M. de Roo





Yn te foljen troch de griffier

MOASJE, eks artikel 29 Reglemint fan oarde

Steategea rko mste

De Steaten, yn gearkomste by inoar op 26 oktober 2016,

heard hawwende de rieplachting;

konstatearjende dat
• yn it Ynvestearingsramt Waadgebiet 2016-2026 ien fan de grutte projekten de Waadsee

oanbelanget;
• der neist ekonomy in soad omtinken jûn wurdt oan ekology;
• de haadopjefte foar de Waadsee is it werstelle fan it boalemlibben en it befoarderjen fan in

folsleine fiedselstring,

oerwaagjende dat
• de Waadsee sûnt 2009 oanwiisd is as Wrâlderfguod;
• de Nederlânske Waadsee in beskerme natoermonumint is;
• it dêrom fertsjinnet dat wy sunich binne op dit gebiet en it beskermje sille tsjin skealike

ynfloeden;
• oalje-, gas- en sâltwinning negative gefolgen hawwe, benammen foar de boaiemdelgong;
• dit net past binnen de doelstellings fan it Waadfûns en yn striid is mei de doelstelling fan de

Provinsjes (side 5): “It fuortsterkje en optimaal belibje kinne fan de fysike en ekologyske
kwaliteiten fan it waadgebiet/’

sprekke as harren miening ût dat
• hja tsjin skealike aktiviteiten as oalje-, gas- en sâltwinning yn de Waadsee binne,

en fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten om
• yn oerlis mei de trije Waadprovinsjes alles yn it wurk te stellen, passend binnen harren rol,

ferantwurdlikheid en posysje, om dit gebiet hjirtsjin te beskermjen;
• it stânpunt fan PS it te dragen yn it besjoer fan it Rezjykolleezje Waadgebiet en dêrmei

optimale ynfloed it te oefenjen om dizze skealike aktiviteiten foar te kommen,

26 oktober 2016

Wurklistpunt

Koarte titel moasje

Ynvestearringsramt Waadgebiet

gjin oalje-, gas- of sâltwinning yn de Waadsee

en gean oer ta de oarde fan de dei





In te vullen door de griffier

Statenvergadering

Agendapunt

Motie nr.

Paraaf

Agendapunt

Besluit

Çef
MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Korte titel motie

De Provinciale Staten van Fryslân, in vergadering bijeen op 26 oktober 2016

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat
• Het Waddenfonds sterk gericht is op of bijdraagt aan het vergroten en versterken

van natuur- en landschapswaarden van het Waddengebeid.
• Het Waddenfonds eveneens gericht moet zijn op een duurzame economische

ontwikkeling in het Waddengebied.
• Door de Tweede Kamer besloten is om de beschikbare middelen voor 50% in te

zetten voor ecologie en voor 50% voor economie
• Het investeringskader ondanks de opstelling in de tabel op bladzijde 23 sterk gericht

is op het vergroten en versterken van natuur- en landschapswaarden van het
Waddengebied

• Dat op bladzijde 5 de gesproken wordt over “ecologie en ecologie”
• Dat in het kader rekening gehouden wordt met een bijdrage van 10 mln euro ten

behoeve van het saneren van garnalenvisser
• Dat in het kader een bijdrage aan recreatie en toerisme als 100% economische

gezien wordt, terwijl op blz 18 van het Investeringskader gesteld wordt “Het benutten
van het predicaat Werelderfgoed lijkt voor de eilanden minder urgent in termen van
bezoekersaantallen, maar kan in promotionele zin wel bijdragen aan het trekken van
meer buitenlandse toeristen”

overwegende dat
• Ondanks het gecreëerde beeld, feitelijk er geen sprake is van een inzet van de

beschikbare middelen voor 50% voor ecologie en voor 50% voor economie
• Kennelijk de criteria om het onderscheid te maken tussen economie en ecologie bij

de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds onduidelijk is
• Het Waddenfonds zelf achteraf controleert of aan de eis ten aanzien van de

verdelinci tussen economie en ecoloaie is voldaan.

26 oktober 2016

Investeringskader Waddengebied 2016-2026

Economie en Ecologie



Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten en de vertegenwoordigers in AB en DB
van het GR Waddenfonds:

• Om te bewerkstelligen dat in de motivering van de beschikking op de aanvragen
voor projecten van het Waddenfonds aangegeven wordt in welke mate het project
bijdraagt aan economie of aan ecologie.

• om uiterlijk bij de begroting 2018 voor de GR Waddenfonds een duidelijke set criteria
aan de Provinciale Staten voor te leggen om te beoordelen of een bijdrage
economische of ecologisch gezien moet worden.

• Om uiterlijk bij de begroting 2018 aan Provinciale Staten te rapporteren welk deel
van de bestedingen van het Waddenfonds aan economie en welk deel aan ecologie
besteed is.

en gaan over tot de orde van de dag

-

Indiener(s) VVD, L.P.



In te vullen door de griffier

Motie nr.

Paraaf

Agendapunt

Besluit

OCnnoÛ-)vr’e7

MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Statenvergadering 26 oktober 2016
Agendapunt Investeringskader Waddengebied 2016-2026
Korte titel motie De Haven Harlingen aan de Waddenzee

Indiener(s)

De Provinciale Staten van Fryslân, in vergadering bijeen op 26 oktober 2016

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat
• Dat Harlingen de grootste zeehaven van Fryslân is.
• Het Waddenfonds sterk gericht is op of bijdraagt aan het vergroten en versterken

van natuur- en landschapswaarden van het Waddengebeid.
• Het Waddenfonds eveneens gericht moet zijn op een duurzame economische

ontwikkeling in het Waddengebied.
• Door de Tweede Kamer besloten is om de beschikbare middelen voor 50% in te

zetten voor ecologie en voor 50% voor economie
• In het Investeringskader de zeehaven Harlingen niet of nauwelijks voor komt

overwegende dat
• Het verder ontwikkelingen van de Haven in Harlingen van groot belang is voor de

economie en de werkgelegenheid van Fryslân.
• Er in Harlingen voldoende initiatieven zijn om de zeehaven verder te ontwikkelen.

Dragen het College van Gedeputeerde Staten en de vertegenwoordigers in AB en DB van
het GR Waddenfonds op

• Om meer oog te hebben voor de belangrijke economische functie van de Zeehaven
Harlingen

• Zorg te dragen voor een groter aandeel van projecten ten bate van de haven van
Harlingen in de bijdragen van het Waddenfonds.

en gaan over tot de orde van de dag

z

CDA-H. VissteF—

FNP — S. Posthumu





In te vullen door de griffier

Motie nr.

Paraaf

Agendapunt

Besluit

MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Statenvergadering 26 oktober 2016
Agendapunt Investeringskader Wadden
Korte titel motie Aanvraagproces Waddenfonds
De Provinciale Staten van Fryslân, in vergadering bijeen op 26 oktober 2016

gehoord hebbende de beraadsiaging;

constaterende dat
• Een groot deel van de aanvragen voor een bijdrage uit het Waddenfonds wordt

afgewezen
• Deze aanvragen kennelijk niet voldoen aan de criteria voor het verkrijgen van een

bijdrage van het Waddenfonds

overwegende dat
• Het opstellen van een aanvraag voor een bijdrage voor de aanvrager veel tijd en

energie en daarmee geld kost
• Het beoordelen en afwijzen van aanvragen die afgewezen worden voor het

Waddenfonds veel tijd, energie en daarmee geld kosten
• De afgewezen aanvragen een verspilling voor alle partijen zijn

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:

o Een betere communicatie van de criteria om in aanmerking te komen van
een bijdrage van het Waddenfonds

o Een betere communicatie over de procedures om in aanmerking te komen
voor een bijdrage van het Waddenfonds

o 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-finananciering van de aanvraag.

en gaan over tot de orde van de dag

Indiener(s) VVD, L.P. Stoel





In te vullen door de griffier

.--)Motie nr.

Paraaf

Agendapunt

ç57
Besluit

Oai ii 1frCn

• MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

26 oktober 2016

Investeringskader Wadden

Samenwerking over de grens

De Provinciale Staten van Fryslân, in vergadering bijeen op 26 oktober 2016

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat
• Dat in het Investeringskader niet gesproken wordt over samenwerking met

stakeholders uit het Duitse en Deense Waddengebied
• Het Werelderfgoed Wadden zich uitstrekt van het Nederlandse Wad, via het Duitse

Wad tot aan het Deense wad.

overwegende dat
• Bijdragen uit het Waddenfonds co-financiering vereisen
• Bijdragen uit het Waddenfonds een multiplier groter dan 2 zouden moeten hebben
• Bijdragen uit Europese fondsen vereisen dat regio’s uit meerdere landen

gezamenlijk optreden bij het aanvragen van projecten

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten en de vertegenwoordigers in het AB van
het Waddenfonds

• Om zich in te zetten voor een verdere samenwerking met Duitse en Deense
stakeholders in het Waddengebied

• Om na te gaan of gezamenlijk projecten binnen de doelstelling van het
Waddenfonds opgezet kunnen worden die in aanmerking komen voor Europese
bijdragen

• Om partijen die gezamenlijk met organisaties uit Duitsland of Denemarken een
aanvraag voor een bijdrage uit het Waddenfonds willen indienen, hierbij te
ondersteunen en te helpen bij het aanvragen van, zowel de bijdrage uit het
Waddenfonds, als van de bijdrage uit Europesefondsen.

• Om na te gaan in hoeverre bij reeds ingediende aanvragen ook Europese middelen
beschikbaar zouden kunnen komen.

en qaan over tot de orde van de daq

Statenvergadering

Agendapunt

Korte titel motie

Indiener(s) WD — L.RStoel

CDA — Hans Visser

PvdA - Tjerk Voigt





In te vullen door de griffier
(-7

Motie nr.

Paraaf

C)
Agendapunt

Besluit

MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Statenvergadering

Agendapunt

26 oktober 2016

Korte titel motie

Investeringskader Waddenfonds

Toekomst Waddenfonds

De Staten, in vergadering bijeen op 26 oktober 2016 gehoord hebbende de beraadsiaging;

constaterende dat
— het huidige Waddenfonds en investeringskader een looptijd heeft tot en met 2026;
— het huidige Waddenfonds fundamenteel bijdraagt aan:

— het vergroten en versterken van natuur- en landschapswaarden;
— het verminderen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom;
— duurzame economische ontwikkeling;
— de kennisinfrastructuur;

overwegende dat
— het Waddenfonds een onmisbaar fonds is om noodzakelijke extra investeringen te

kunnen doen in de kwaliteit van de Waddenzee en het verbeteren van het
Waddengebied;

— vooruitdenken over de toekomst van het fonds nodig is om, bijvoorbeeld, tijdig
afspraken te kunnen maken met het Rijk;

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.

en ciaan over tot de orde van de daq

Tjerk Voi!





In te vullen door de griffier

Motie nr.

Paraaf

Agendapunt

Besluit

i

MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Statenvergadering

Agendapunt

26 oktober 2016

Investeringskader Waddenfonds

Korte titel motie Voorbereidingskosten

De Staten, in vergadering bijeen op 26 oktober 2016 gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat
- in het Investeringskader Waddengebied aangegeven wordt dat Provincies

aanvragers voor een bijdrage uit het Waddenfonds kunnen ondersteunen bij de
voorbereiding van een aanvraag;

- inwoners en bedrijven regelmatig goede maatschappelijke initiatieven ontplooien.
- het uitwerken van een initiatief tot volwaardige projectaanvraag tijd, energie en

financiële middelen kost.
- voorbereidingskosten op dit moment niet subsidiabel zijn;

overwegende dat
- het belangrijk is dat goede ideeën van inwoners en bedrijven de kans krijgen uit te

groeien tot een volwaardig projectaanvraag voor het Waddenfonds;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten een voorstel te maken om budget
beschikbaar te stellen ter ondersteuning van initiatiefnemers om een volwaardige
projectaanvraag in te dienen dat kansrijk is voor een aanvraag uit het Waddenfonds.

en gaan over tot de orde van de dag

Indiener(s)





In te vullen door de griffier

Motienr. 10
Paraaf

Agendapunt

Besluit
OGflnovme

MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Statenvergadering

Agendapunt

Korte titel motie

26 oktober 2016

Investeringskader Wadden

Verzilti ng

De Provinciale Staten van Fryslân, in vergadering bijeen op 26 oktober 2016,

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat
• door de klimaatverandering de kans op verzilting van landbouwgewassen in het

waddengebied toeneemt.
• in het Investeringskader Waddenfonds ervan wordt uitgegaan dat veel afsluitingen van

zoet-zout overgangen ongedaan gemaakt zullen (moeten) worden om de kwaliteit van
het water te verhogen.

• er in het kader van het Deltaprogramma afspraken zijn gemaakt om de uitdaging van de
toenemende verzilting het hoofd te bieden, door onder andere projecten uit te voeren
hoe de landbouw op zout water kan telen en te onderzoeken hoe slim kan worden
omgesprongen met het nog wel beschikbare zoetwater (voorbeeld: project Spaarwater)

• de verzilting van landbouwgrond die optreedt is een zorgpunt. Zout tast de structuur van
kleibodems aan en kan daarmee op termijn de traditionele pootgoedteelt in gevaar
brengen.

• de landbouw voor de uitdaging staat om te anticiperen op klimaatverandering, met name
ten aanzien van de verwachte extremen in weer (nat en droog) en toenemende verzilting
als gevolg van de stijging van de zeespiegel.

• er behoefte is aan een programma waarbij eerst kennis wordt ontwikkeld en de
economische perspectieven hiervan met praktijktesten in kaart worden gebracht.

Overwegende dat
• het voor agrariërs een enorm grote inbreuk op hun bedrijf is als er zout water binnen de

dijken wordt ingelaten.
• de landbouw hard bezig is en meewerkt met het zoeken naar oplossingen om ook op

zout water te kunnen telen, maar dat dit nog in een betrekkelijk beginstadium zit.



Indiener(s) CDA, J. (Hans) Visser
WD, Leo Pieter Stoel
FNP, Sybren Posthi

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten en de vertegenwoordigers in het AB van
het Waddenfonds

• het DB en AB van het Waddenfonds mee te geven volop inzet te plegen in
onderzoek naar het mogelijk maken van de combinatie landbouw en zilte- en
aquateelten, maar zich er daarbij voor in te spannen dat er geen zout water binnen
de dijken gelaten wordt op plekken waar de landbouw er nog niet klaar voor is en
waar geen afspraken liggen met de desbetreffende agrariërs hoe hiermee om te
gaan.

en gaan over tot de orde van de dag

/
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In te vullen door de griffier

Motie nr.

Paraaf

(21
Agendapunt

Besluit
00flflC&i

• MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

26 oktober 2016

08. 1 nvesteringskader Waddengebied

Projectenvoorkeur

De Staten, in vergadering bijeen op 26 oktober 2016,

constaterende dat

Voor het toekennen van middelen is de maatschappelijke en politieke acceptatie een
toetsingscriterium, evenals het uitgangspunt van de door de Tweede Kamer vastgestelde
verdeling 50/50 voor natuur en economie voor de totaliteit van het benutte
Waddenfondsgeld en de vier Waddenfondsdoelen.

De interprovinciale visie ‘Wadden van Allure!’ vormt het beleidsmatig uitgangspunt voor dit
investeringskader. De twee hoofddoelen van deze visie zijn: 1) het versterken en optimaal
kunnen beleven van de fysieke en ecologische kwaliteiten van het Waddengebied, 2) het
bieden van ruimte voor (sociaal-) economische ontwikkeling, wonen, werken, recreatie en
innovatie.

overwegende dat

op bladzijde 7 van het Investeringskader wordt bij het expert judgement genoemd dat
projecten die aan meer dan één hoofddoel bijdragen met voorkeur behandeld dienen te
worden. Dit wordt niet in een kader meegegeven in het Investeringskader Waddengebied.
De manier waarop projecten worden beoordeeld is van wezenlijk belang. Wij voorstaan een
integrale samenwerking tussen alle participanten (belanghebbenden). Er komt op deze
wijze meer besef bij belanghebbenden in de balans tussen economie en ecologie.

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar men,fr’(g uit: projecten die
aan meer dan één hoofddoel bijdragen met voorkeur te behandele

en gaan over tot de orde van de dag

Indiener(s)

Statenvergadering

Agendapunt

Korte titel motie

7
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In te vullen door de griffier

Motie nr. / Z
Paraaf

Agendapunt

Besluit

MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

26 oktober 2016

08 Investeringskader Waddengebied

Motie VisWad mist wat

De Staten, in vergadering bijeen op 26-10-2016

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

• er €10 miljoen beschikbaar is gesteld voor het project VisWad, waarmee
vergunningen van garnalenvissers zullen worden opgekocht;

overwegende dat:

. zowel de Vissersbond als de Coalitie Wadden Natuurlijk menen dat de doelstelling
om 20-30% van de garnalenvergunningen op te kopen niet gehaald zal worden met
een bedrag van €10 miljoen;

. het voor de ecologie in de Waddenzee wenselijk is om de garnalenvisserij sterk te
beperken;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

. bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma van het Waddenfonds te zoeken naar
extra financiële middelen om de €10 miljoen voor VisWad voor het uitkopen van
garnalenvissers aan te vullen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Statenvergadering

Agendapunt

Korte titel motie



Indiener(s) (fractie / naam / handtekening)

PvdD-Rinie van derZandh



Yn te foljen troch de Griffier

Fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten

1. By de titwurking fan It ïnvesteringskader Waddengebied’ romte yn te bouwen foar
lytse cq ‘solitêre’ projekten dy’t bydrage oan de doetstellings fan it Waadfûns

ilemint fan oarder

Wurklistpunt

Steategearkomste P8 26 oktober 2016

08 8 Ynvestearringsramt Waadgebiet

Romte foar lvtse proiekten

De Steaten, yn gearkomste by elkoar op woansdei de 26e fan Wynmoanne 2016,

Oerwaagjende dat

- Ut de ynspraak fia de ‘Dialoogfase’ (Bijlage 1) hiel dtidlik It byld komt dat ‘Majeure
opgaven uit veel kleine uitdagingen kunnen bestaan, geef daar ruimte jaan’;

- Op de konferinsje op 14 septirnber en op de Steatemerk dyselde sinjalen ek
kommen binne: jou romte oan lytse cq ‘solitêre’ projekten;

- It noch ûnwis is hoe’t de nije ferdieling fan 2/3 fan It budzjet foar Majeure projekten
en 1/3 foar de themalijnen konkreet titpakke sil foar inisjatyfriimmers fan projekten

en gean oer ta de oarder fan de dei





In te vullen door de griffier

Motie nr.

Paraaf

Agendapunt

Besluit ‘.—

MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Statenvergadering

Agendapunt

Korte titel motie

26 oktober 2016

De Staten, in vergadering bijeen op 26 oktober 2016

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat;
• er volgens NRK tevoren aangekondigde inspecties/controles plaatsvinden bij de

risicobedrijven;

overwegende dat;
• het mogelijk is dat deze tevoren aangekondigde controles geen feitelijk beeld laten

zien van de actuele bestaande situatie bij deze bedrijven;

• het daarom beter is dat het accent meer op onaangekondigde controles/inspecties
komt te liggen;

09 Rapport NRK provinciale grip op Friese
risicobedrijven.

onaangekondigde controles brzo-bedrijven.

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten;
• de FUMD op te dragen om, naast genoemde inspecties of controles, periodiek doch

minstens jaarlijks, onaangekondigde inspecties of controles te doen plaatsvinden

en gaan over tot de orde van de dag



Indiener(s) (fractie / naam 1 handtekening)

PWI Ma(e/



In te vullen door de griffier
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Statenvergadering

Agendapunt

26 oktober 2016

09 Rapport NRK provinciale grip op Friese
risicobedrijven.

Korte titel motie Snellere handhaving bij misstanden brzo-bedrijven.

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat;

. volgens NRK handhavingstrajecten langdurig kunnen zijn, waarbij enkele jaren geen
uitzondering is;

overwegende dat;

. dat bij iedere overtreding volgens de Landelijke Handhavingsstrategie moet worden
aangegeven in welke categorie dit valt en dat daarna wordt bepaald welk bevoegd
gezag moet handhaven;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten;

. Er op toe te zien dat, bij geconstateerde overtreding(en), sneller wordt bepaald welk
uitvoeringsorgaan moet handhaven;

. Indien dit de FUMO is; dit handhavingtraject onverwijld wordt gestart;

. Hierbij alle mogelijke sancties en/of maatregelen worden overwogen die leiden tot
het zo spoedig mogelijk beëindigen van de geconstateerde overtreding.

en gaan over tot de orde van de dag

De Staten, in vergadering bijeen op 26 oktober 2016



Indiener(s) (fractie / naam / handtekening)

PW/ Max AarIéîka/ ‘
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In te vullen door de griffier

Motie nr.

Paraaf 9f
Agendapunt

Besluit

MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Statenvergadering

Agendapunt

Korte titel motie

26 oktober 2016

Informatie PS

De Staten, in vergadering bijeen op 26 oktober 2016

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat;

• volgens NRK de informatie omtrent toezicht majeure risicobedrijven, met name gelet
op de uitvoering, beter kan;

• Een hieruit voortvloeiende aanbeveling NRK is dat de uitvoering van de VHT-taken
jaarlijks wordt besproken met de verantwoordelijke gedeputeerde

overwegende dat;

• dat Provinciale Staten hierover geïnformeerd dient te worden, zodat zij haar
controlerende taak kan uitvoeren

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten;

• Provinciale Staten tijdig te informeren indien zich een handhavingtraject voordoet op
basis van een overtreding categorie 3 (zeer geringe dreiging zwaar ongeval);

• Provinciale Staten onveîwijld te informeren indien zich een handhavingtraject
voordoet op basis van een overtreding categorie 1 of 2 (onmiddellijke dreiging zwaar
ongeval/onvoldoende maatregelen getroffen ect)

09 Rapport NRK provinciale grip op Friese
risicobedrijven.



en gaan over tot de orde van de dag

Indiener(s) (fractie / naam / handtekening)

PW/ Max Aardema/



In te vullen door de griffier

Motie nr. Lf
Paraaf 0
Agendapunt

-

Statenvergadering 26 oktober 2016

Agendapunt 09. Rapport Noordelijke Rekenkamer ‘Provinciale
grip op Friese bedrijven met grote risico’s voor hun
omgeving’

Korte titel motie Plan van aanpak

De Staten, in vergadering bijeen op 26 oktober 2016

gehoord hebbende de beraadslaging;

Overwegende dat
• De Noordelijke Rekenkamer onderzoek heeft gedaan naar de provinciale grip op

Friese bedrijven met grote risico’s voor hun omgeving (rapport 20juni 2016)
• Provinciale Staten blijkens het rapport van de Noordelijke Rekenkamer actiever kan

zijn in informatievergaring;
• Provicniale Staten zich beter en adequater wil laten informeren;
• Informatievergaring bemoeilijkt wordt zolang de aanbevelingen niet door GS op

adequate wijze zijn geïmplementeerd;
• De aanbevelingen zich over een breed terrein uitstrekken en soms afstemming

vragen met de andere provincies;
• Het wenselijk is om aanbeveling 4 per ommegaande over te nemen;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit

• Uiterlijk in het voorjaar van 2017 een plan van aanpak voor te leggen aan PS
over de opvolging van de aanbevelingen inclusief een tijdpad;

• Aanbeveling 4 direct conform uit te voeren en PS binnen twee maanden te
voorzien van het overzicht van de majeure risicobedrijven;

• PS regelmatig en expliciet op de hoogte te brengen van de bijbehorende
informatie aangaande de uitvoering van de VTH-taken;

en gaan over tot de orde van de dag

Indiener(s) VVD — Sylvia Hosm
CDA — Wim Eilering
D66 — Margreet Mi

Besluit

MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde
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In te vullen door de griffier
A

Motie nr.

Paraat 97
Agendapunt

Besluit
OCt flnornrn

MOTIE VREEMD, ex artikel 29 Reglement van orde -

Statenvergadering

Agendapunt

Korte titel motie

26 oktober 2016

Motie vreemd verwilderde katten

De Staten, in vergadering bijeen op 26 oktober 2016, gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

. In Frysln een populatie verwilderde katten leeft;

. In het kader van dit beheer in 2015 tenminste 13 verwilderde katten zijn doodgeschoten;

. Uit informatie van de Dierenbescherming blijkt dat zij, na meldingen van zowel boeren als
burgers, in de periode van 1 januari 2016 tot begin maart 2016 al zo’n 100 katten hebben
behandeld volgens de trap, neuter, return-methode (vangen, onvruchtbaar maken en
terugpiaatsen; TNR);

. Een complete administratie wordt bijgehouden van alle activiteiten op TNR-gebied;

. Gedeputeerde Staten heeft aangegeven te willen wachten op het advies van de Raad voor
Dieraangelegenheden (RDA) over TNR, alvorens dit als alternatief te willen onderzoeken (zie
het antwoord van GS van 19 januari jI. op de schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren
over dit onderwerp) en dit advies inmiddels is in te zien via http://rda.nl/home/56;

. De RDA zich hierin positief uitlaat over TNR;

overwegende dat:

• Reeds goedlopende projecten op gang zijn gekomen van bijvoorbeeld de Dierenbescherming
en Kat in Nood, waarbij burgers zich inzetten dit probleem op een diervriendelijke en
effectieve wijze op te lossen;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

• in overleg te treden met de betrokken instanties en vrijwilligers over hun aanpak en de
daarbij behaalde resultaten en Provinciale Staten te informeren over de resultaten van dit
overleg;

en gaan over tot de orde van de dag.



Indiener(s) Partij voor de Dieren, Rinie van der Zanden

ennyver Heide
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In te vullen door de griffier J

Motie nr. 4
Paraaf

Agendapunt

Besluit

MOTIE VREEMD, ex artikel 29 Reglement van orde

Statenvergadering

Agendapunt

26 oktober 2016

Korte titel motie Motie vreemd Nij Smellinghe

De Staten, in vergadering bijeen op 26 oktober 2016, gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

• Er financieel/budgetair onenigheid is tussen Zorgverzekeraars en ziekenhuis Nij
Smellinghe te Drachten;

• Dit ziekenhuis heeft aangekondigd dat zij om budgettaire redenen een patiëntenstop
(muv noodopname) en afwisselend periodieke sluiting van een polikliniek (een
dagdeel per week) gaat instellen;

• Dat deze maatregel gaat duren tot 1januari 2017;
• Al dan niet doorverwezen patiënten in deze periode niet in Nij Smellinghe terecht

kunnen voor medische zorg; zij moeten wachten tot na 1 januari of moeten uitwijken
naar omliggende ziekenhuizen;

• Hierbij te verwachten is dat er dan bij die omliggende ziekenhuizen ook
capaciteitproblemen en/of wachtlijsten ontstaan

overwegende dat:

• Het onaanvaardbaar is dat patiënten de dupe worden van dit probleem tussen
Zorgverzekeraars en Nij Smellinghe;

• De provincie in beginsel niet verantwoordelijk is voor gezondheidszorg, maar zij wel
een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft voor haar burgers;

• Provinciale Staten van Fryslan een signaal wil afgeven aan betrokken partijen dat dit
probleem ten spoedigste opgelost dient te worden en dat patiënten weer hun
normale gezondheidszorg verkrijgen in Nij Smellinghe.

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

• Al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat haar burgers op de kortst mogelijke
termijn weer hun normale gezondheidszorg kunnen genieten in ziekenhuis Nij
Smellinghe te Drachten.



• Uit naam van Provinciale Staten een brief te sturen aan het kabinet, de Tweede
Kamer, zorgverzekeraars en Nij Smellinghe.

en gaan over tot de orde van de dag.


