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motie nr.
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Agendapunt
,

Statenvergadering 21 januari 2015

Agendapunt 04 Ingekomen stukken
Brief DS Bodemdaling nabij Franeker

De Staten, in vergadering bijeen op 21januari 2015, gehoord hebbende de beraadslaging;

Overwegende dat: -,

— GS aan PS een brief hebben gestuurd dd..-december 2014 waarbij het rapport
van Vermillion met daarin de resultaten het onderzoek naar de gevolgen van de, in
2008 gestaakte, gasboringen voor de bodem nabij Harlingen en Franeker;

— uit dat onderzoeksrapport blijkt dat de bodemdaling door de gasboringen heel veel
groter is dan van te voren voorspeld;

— opnieuw blijkt dat vooraf voorspellen wat de gevolgen zullen zijn van gasboringen
uitermate onbetrouwbaar is;

— de inwoners van de provincie Groningen nog jaren ernstige nadelen zullen
ondervinden van de gasboringen aldaar;

— dat dit zich niet moet gaan herhalen in Fryslân;
— het standpunt van GS Fryslân, zoals verwoord in de brief van 21 december een

heroverweging over het eventueel hervatten van de gasboringen in Fryslân, niet
geheel afwijst;

— we in de toekomst over willen naar fossielvrije energie.

Roept het college op:
krachtig uit te spreken dat wij in Fryslân, inclusief de Waddeneilanden, onder geen enkele
voorwaarde nieuwe gasboringen in onze bodem willen hebben en daar waar mogelijk te
willen stoppen met bestaande boringen, omdat de risico’s groot en niet te overzien zijn.

(\

en gaan over tot de orde van de dag
,

k
Indiener(s) (fractie / naam! handtekening)

H. Janssen, PvdA
A. Toering, FNP ( Q),UJ
A. Haga, ChristenUnie
J. Hiemstra, Friese Koers
P. Buisman,

w
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AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

Statenvergadering 21 januari 2015

Agendapunt 05 Stân fan saken moasjes en tasizzingen

Korte titel amendement Motie 751 niet schrappen uit de lijst

Toelichting op het amendement:

Motie 751 is onvoldoende inzichtelijk gemaakt.

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:

Motie 751 niet als afgedaan te beschouwen.

Indiener(s) (fractie / naam / handtekening)

ChristenUnie Anja Haga
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21 januari 2015
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Veenweide — meiinoar/fan ûnder op

De Staten, in vergadering bijeen op 21januari 2015; gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:
- in samenspraak met alle betrokken partijen gezocht is naar maatregelen om het

proces van inklinking van veengronden te vertragen;
- deze maatregelen zijn beschreven in de Veenweidevisie en worden uitgewerkt in

een uitvoeringsplan;

overwegende dat:
- het van belang is dat alle betrokken partijen ook betrokken worden bij het uitwerken

c.q. uitvoeren van de te nemen maatregelen, niet alleen in de pilotgebieden, maar in
het hele veenweidegebied;

- het van belang is om daarbij ook de deskundigheid van de bestaande adviesgroep
Veenweide te betrekken;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om
- (vertegenwoordigers van) alle belanghebbenden en de bestaande adviesgroep

Veenweide nauw te betrekken bij het uitwerken en uitvoeren van maatregelen in het
hele veenweidegebied;

en qaan over tot de orde van de daQ

Indiener(s) (fractie / naam / handtekening)
(?

CDA Maaike Prins 1
FNP, Anna Martha van der M’i,
PvdA, Riek van der Vlugt
VVD, Franke Doting
CU, Wiebo de Vries
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Motie nr.

Paraaf

Agendapunt

Besluit

MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Veenweide - bemesting

Statenvergadering

Agendapunt

Korte titel motie

21 januari 2015

De Staten, in vergadering bijeen op 21januari 2015;

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:
- in samenspraak met alle betrokken partijen gezocht is naar maatregelen om het

proces van inklinking van veengronden te vertragen;
- deze maatregelen zijn beschreven in de Veenweidevisie en worden uitgewerkt in

een uitvoeringsplan;

overwegende dat:
- een integrale benadering van de veenweideproblematiek en overige vraagstukken

die zich voordoen in dit gebied wenselijk is;
- uitvoering van de Veenweidevisie ook kansen biedt bij agrarisch gebruik van

gronden;
- organische (natuurlijke) bemesting van agrarische percelen mogelijkheden biedt

t.a.v. de volgende aspecten:
1. afbraak van veen betekent dat er organisch materiaal verloren gaat,

waardoor de bodem daalt; door agrarisch gebruik met organische
(natuurlijke) bemesting wordt het organisch materiaal (in beperkte mate)
aangevuld;

2. een betere benutting van mineralen (ook de mineralen uit neerslag), en
daarmee aansluiting bij de KRW;

3. door wisselend gebruik in de vorm van maaien en weiden is er meer
bodemleven en zijn er toenemende kansen voor de vogelstand.

p
Frysln



Indiener(s) (fractie / naam / handtekening)

CDA, kePr:
Mei

VVD, Franke Doting :
CU, Wiebo de Vries- -

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om
- in overleg met belanghebbenden bij de uitvoering van de Veenweidevisie kansen te

benutten ter versterking en verbetering van het agrarisch gebruik van gronden, ten
aanzien van organische (natuurlijke) bemesting.

en gaan over tot de orde van de dag
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Moasje nr. A .3
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Wurklistpunt

0

Besltt

1 MOASJE, ex artikel 29 Reglement van orde

Steategearkomste

Wurklistpunt

Koarte titel fan de moasje

De Steaten, yn gearkomste byïen op 21 jannewaris 2015,

heard hawwende de rieplachting;

• konstatearjende dat Wetterskip Fryslân mei de proseduere foar
wettergebietsplannen it em setten is, ek yn it feangreidegebiet, lykas de sidlike
feanpolders;

• dizze plannen it peilbelied foar in fiks skoft — tsien jier — fêstlizze;

oerwaagjend dat

de wurking fan de feangreidefisy, fan it folgjende provinsjale wetterhûshâldingsplan en fan it
folgjende wetterbehearplan fan Wetterskip Fryslân hjirmei yn de oanbelangjende gebieten
op de lange baan skood wurdt,

fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten

by Wetterskip Fryslân oan te trûnjen op it wachtsjen mei it fêststellen fan
wettergebietsplannen yn it Fryske feangreidegebiet oant it nije WetterhishâldingspIan
fêststeld is

en geane oer ta de oarder fan de dei

21 jannewaris 2015

06. Fêststellen feangreidefisy

Oprop oan kolleezje en Wetterskip Fryslân oangeande
de proseduere foar it fêststellen fan
wettergebietsolannen yn it Fryske feangreidegebiet

Yntsjinner(s) (fraksje / namme / hântekening),’

GrienLinks der Honing
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Moasje nr.

Paraaf

Wurklistpunt

Besltit

MOASJE, ex artikel 29 Reglement van orde

Steategearkomste 21 jannewaris 2015

Wurklistpunt 6. Fêststelling feangreidefisy

Koarte titel fan de moasje Kosten en baten noch dizze PS-perioade yn byld bringe

De Steaten, yn gearkomste byïen op 21 jannewaris 2015

heard hawwende de rieplachting;

oerwaagjend dat

• de maatskiplike kosten en baten fan it yn stân hâlden fan kânsrike ûnderdielen fan it
feangreidegebiet (kânsryk mei it each op it beskermjen tan de feanlagen) net
foldwaande yn byld brocht binne;

• de feangreidefisy te min ramt biedt om in adekwaat ütfieringsplan te meitsjen;

fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten

noch dizze PS-perioade de maatskiplike kosten en baten fan de senario’s te berekkenjen en
yn byld te bringen en foar besktfoarming foar te lizzen oan PS

en geane oer ta de oarder fan de dei

,,
Yntsjinner(s) (fraksje / namme / hântekening) - /

GrienLinks vnderoning

Yn te foljen troch de griffier
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Besltit

MOASJE, ex artikel 29 Reglement van orde

Steategearkomste

Wurklistpunt

Koarte titel fan de moasje

21 jannewaris 2015

6. Fêststefling feangreidefisy

Finansjele stipe oan it KCAF foar it ûntwikkeljen fan in
‘database’ y.f.m. kondysje fan fundearrings

De Steaten, yn gearkomste byïen op 21 jannewaris 2015

heard hawwende de rieplachting;

konstatearjende dat it ‘Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek’ (KCAF) wichtich
wurk docht foar minsken mei (foaral houten) fundearrings yn feangebieten dêr’t
wetterpeilferleging tapast is of wurdt;

oerwaagjend dat

• minsken mei (foaral) houten fundearrings yn it feangebiet dêr’t wetterpeilferleging
tapast wurdt, net om de gefolgen en de bykommende kosten frege hawwe dy’t
peilferleging foar harren meibringt;

• de (Fryske) oerheden wat werom dwaan kinne troch It KCAF finansjeel te stypjen
foar it ûntwikkeljen fan mear kennis op it mêd fan dizze problematyk;

fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten

sa gau mooglik, uterlik tagelyk mei de kadernota 2016, mei in foarstel te kommen foar
finansjele stipe troch de (Fryske) oerheden oan it KCAF foar it ûntwikkeljen fan in sintrale en
tagonklike ‘database’ oangeande de kondysje fan fundearrings yn it feangebiet

en geane oer ta de oarder fan de dei

(
Yntsjinner(s) (fraksje / namme / hântekeni

GrienLinks .n der Honing
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MOASJE, ex artikel 29 Reglement van orde

21 jannewaris 2015

06B Feangreidefisy

needsaaklike maatregels ferwieting feangreidegebiet

De Steaten, yn gearkomste byien op 21 jannewaris 2015,

heard hawwende de rieplachting;

oerwaagjend dat
• de boaiemdelgong yn it feangreidegebiet alle jierren 0,5 oant 2 sentimeter bedraacht;
• de C02-iitstjit troch de oksidaasje fan it fean alle jierren 1 ,5 miljoen ton is;
• de hûzen op houten fundearring troch de ferdroeging lest hawwe fan pealrot;
• troch de ferdroeging ek diken fersakje en liedings bleat komme te lizzen;
• troch “peil folget funksje” allinne de lânbou profitearre hat fan de lege wetterpeilen;
• neat dwaan tteinliks ta hegere kosten liedt, sawol finansjeel as wat natuer

oanbelanget,

drage it kollezje fan DS op om
• de needsaaklike maatregels foar de ferwieting fan de feangreidegebieten te nimmen

om de negative gefolgen fan de ferdroeging sa folie mooglik te beheinen;
• alle war te dwaan om yn dy gebieten dêr’t it fean noch in dikte fan 40 sentimeter of

mear hat dizze feanlaach sa folie mooglik te behâlden;
• rekken te hâlden mei alle ynwenners yn it gebiet en net mei ien bepaalde groep,

en gean oer ta de oarder fan de dei

Yntsjinners SP, Jacob W. van der [-to

GrienLinks, Retze van der H

Steategearkomste

Wurklistpunt

Koarte titel fan de moasje
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• MOASJE, op grûn fan Kêst 29 Reglemint fan oarder

Wurklistpunt 06B Feangreidefisy

Underwerp: fundearringsproblematyk

De Steaten, yn gearkomste by elkoar op woansdei de 21e fan Foarmoanne 2015,

Oerwaagjende dat

- De fundearringsskea en de pealrot noch hieltyd in yntegraal ûnderdiel ûtmeitsje fan
de problematyk yn it feangreidegebiet en net los sjoen wurde kinne fan de feroarings
yn it wetterpeil dy’t dêr mei gearhingje;

- Belanghawwende partikulieren noch hieltyd oanjouwe dat der ferlet is fan ienfâldige
wurkjende oplossingen;

- Belanghawwende boeren oanjûn hawwe dat der ferlet is fan jild foar de oplossing fan
de fundearringsskea yn t gebiet, om sadwaande romte te meitsjen foar de winske
ûntwikkelings yn it gebiet;

- Yn it advys fan de belanghawwenden eksplisyt om in oplossing frege wurdt;
- De oplossing fan de fundearringsskea net allinne bestiet it it oandragen fan

technyske oplossings, mar ek bestiet tt finansjele stipe foar de bewenners.
- De foarlizzende feangreidefisy yn dizze foarm kwalik of net foarsjocht yn it yntegraal

meinimmen fan de fundearringsskea as ûnderdiel fan it totale pakket fan maatregels;
- De titwurking yn dielgebieten mei maatwurk yn oparbeidzjen mei it Wetterskip no wol

kânsen biedt om ek foar it ûnderdiel fundearringsskea ta oplossingen te kommen;
- It winsklik is om mei wurkjende en troch de streek droegen maatwurkoplossingen te

kommen;
- It alsa winsklik is dit ûnderdiel yn de titwurking fan de feangreidefisy per dielgebiet

yntegraal mei te nimmen;

Fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten

- Yn de ütwurking fan de feangreidefisy per dielgebiet yn oparbeidzjen mei t
Wetterskip en de belanghawwenden yn de streek de oplossing fan de
fundearringsskea yntegraal mei te nimmen ynklusyf de kosten en de baten.

en gean oer ta de oarder fan de dei
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Statenfractie FryslânPf’Dik Steatefraksje Fryslân

moasjenû.

paraaf

wurklistpunt

MOASJE, op grûn fan Kêst 29 Reglemint fan oarder

Steategearkomste PS 21 jannewaris 2015

Wurklistpunt 06B Feangreidefisy

Underwerp: proef ûnderwetterdrainaazje

De Steaten, yn gearkomste by elkoar op woansdei de 21e fan Foarmoanne 2015,

Oerwaagjende dat

- De foarlizzende feangreidefisy foarsteld om ûnderwetterdrainaazje yn te setten om
hegere wetterpeilen Iânboutechnysk wurkber te meitsjen.

- Hjir wo ûndertining mei is, mar net yn Fryslân.
- Fryske boeren hjir om dy reden dan ek tige hûverich foar binne;

Fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten

- Sa gau as mooglik in proef op te starten mei ûnderwetterdrainaazje yn ien fan de
pilotgebieten yn it Fryske feangreidegebiet

en gean oer ta de oarder fan de dei

Yntsjinner(s) (fraksje / namme / hântekening)

FNP, Anna Martha van der Mei

CDA, Maaike Prins

ChristenUnie, Wiebo de Vries

PvdA, Riek van der Vlugt

Yn te foljen troch de Griffier

ChristenUnie
Frjstn

1 Fryslâiz V½2
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Yntsjinner(s) (fraksje / namme / hântekening)

FNP, Anna Martha van der Mei

CDA, Maaike Prins

Christen Unie, Wiebo de Vries

fifI Fryslâ

ChristenUnie
F rjsn

Yn te foljen troch de Griffier

moasje nû.

paraaf

wurklistpunt
(9

1 MOASJE. op grûn fan Kêst 29 Reqiemint fan oarder

Steategearkomste PS 21 jannewaris 2015

Wurklistpunt 06B Feangreidefisy

Underwerp: C02-earme ekonomy

De Steaten, yn gearkomste by elkoar op woansdei de 21e fan Foarmoanne 2015,

Oerwaagjende dat

- In wichtige doelstelling fan it feangreidegebiet wêze moat de reduksje fan C02-ûtstjit
troch oksidaasje fan feangrûn;

- It mei maatregels yn it feangreidegebiet mooglik is om hjir in bydrage oan te leverjen;
- De Europeeske Uny yn syn Europa 2020-strategy eksplisyt opnommen hat it

befoarderjen fan de Griene Groei fan de ekonomy, ûnder oaren troch reduksje fan
de CO2-ttstjit;

- It SNN yn it ramt fan de ût(iering fan dizze EU-strategy yn jannewaris 2015 in
regeling ‘koolstofarme economie’ iepen steld hat om ynnovaasje troch C02-
reduksje by it MKB bedriuwslibben te befoarderjen;

- Der mear as € 100 miljoen foar dit doel beskikber is;
- It fanwege de hege kosten winsklik is om foar C02-redusearjende maatregels yn it

feangreidegebiet alternative finansieringsboarnen te finen;

Fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten

- By de titwurking fan de plannen foar it feangreidegebiet mei klam te sjen nei de
mooglikheden om projekten op te setten dy’t yn oanmerking komme foar de regeling
‘koolstofarme ekonomy’ om sadwaande tagelyk de ynnovaasjekrêft en griene
ekonomsyke groei yn it feangreidegebiet mar ek de C02-reduksje te tsjinjen;

- Nei it ûtwurkjen fan de gebietsplannen oan PS te rapportearjen hoe’t oan de
Europeeske doelstellingen foar Griene Ynnovative en C02-earme groei yn it
feangreidegebiet bydroegen wurdt;

en gean oer ta de oarder fan de dei
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• MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Statenvergadering

Agendapunt

Korte titel motie

De Staten, in vergadering bijeen op

21 januari 2015

06. Fêststelling Feangreidefisy

Nieuwe wegen

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

overwegende dat

- Het veenweidegebied ernstig last heeft van verzakking ten gevolge van
diepontwatering en oxidatie.

- Het daardoor grote hoeveelheden C02 uitstoot, terwijl er in het algemeen en
concreet op andere terreinen grote moeite wordt gedaan om de C02 uitstoot te
reduceren.

- Bodemverzakking ook negatieve gevolgen heeft voor het landschap, fundering van
huizen, archeologie, infrastructurele werken, verdroging van de natuur en
biodiversiteit.

- Ten gevolge van de bodemverzakking extra kosten gemaakt moeten worden, die
doorgaan als het beleid niet wordt veranderd.

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit



- Bij de uitvoering van de veenweide uit te gaan van het scenario “nieuwe wegen” voor
het gehele veenweidegebied.

en gaan over tot de orde van de dag

Indiener(s) (fractie / naam / handtekening)

D66, Klaas Hettinga,

r
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Motienr. 11

Paraat

Agendapunt
0

Besluit

MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

De Staten, in vergadering bijeen op

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

overwegende dat

- In het veenweidegebied sprake is van verdroging van de natuur ten gevolge van het
gehanteerde waterpeil.

- Verdroging van de natuur, met name voor het veenweidegebied, onherstelbare
gevolgen heeft voor de natuurkwaliteit van dit gebied.

- De bestrijding van de verdroging tot nu toe onvoldoende tot stand is gebracht,
waadoor reeds schade is opgelopen.

- Zonder extra maatregelen op korte termijn de schade nog verder zal oplopen.
- Het provinciaal beleid tot nu toe onvoldoende geld heeft vrijgemaakt om de

verdroging van de natuur te bestrijden.
- In het WHP4 reeds wordt uitgesproken om “eventueel” 1 miljoen extra te investeren

in de bestrijding van de verdroging vanwege de onherstelbare gevolgen.

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit

Statenvergadering

Agendapunt

Korte titel motie

21 januari 2015

06. Fêststelling Feangreidefisy

Verdroging



Indiener(s) (fractie / naam / handtekening)

D66, Klaas Hettinga, /
-

-

- Een plan van aanpak op te stellen ter bestrijding van de verdroging van de natuur
om verdere onherstelbare gevolgen te voorkomen.

- Hiertoe nu reeds 1 miljoen beschikbaar te stellen.
- Dit bedrag te onttrekken aan de VAR.

en gaan over tot de orde van de dag
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Motie nr.
1 2

Paraaf

Agendapunt

Besluit

MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Statenvergadering

Agendapunt

Korte titel motie

De Staten, in vergadering bijeen op

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

overwegende dat

Wereldwijd, zowel als in Europa, Nederland en ook Fryslân inspanningen worden
verricht om de uitstoot van 002 te verminderen, zodat de opwarming van de aarde
wordt afgeremd.
Op allerlei onderdelen, zoals voor opwekking van energie, bij het vervoer en bij de
productie forse maatregelen worden genomen om de C02 te reduceren
Door het huidige gebruik van het veengebied in Fryslân door oxydatie er een
aanzienlijke hoeveelheid 002 gas wordt uitgestoten.
Het daarom nodig is, dat ook het gebruik van het veengebied bijdraagt aan de
reductie van 002 gas.

21 januari2015

06. Fêststelling Feangreidefisy

Reductie 002

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit

- Bij de verdere uitwerking van de veenweidevisie er voor te zorgen dat reductie van



C02 een belangrijk criterium is.

en gaan over tot de orde van de dag
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Motie nr.
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Agendapunt
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Besluit

• MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

21 januari 2015

06. Fêststelling Feangreidefisy

Uitvoeringsplannen klaar voor de zomer

De Staten, in vergadering bijeen op 21januari 2015

gehoord hebbende de beraadslaging;

constate rende dat
- er al jarenlang wordt gesproken over een plan voor het Friese veenweidegebied;
- ondertussen het proces van inklinking en veen-oxidatie doorgaat;
- ondernemers en burgers in het gebied wachten op actie.

overwegende dat
- met het vaststellen van de visie de weg vrij wordt gemaakt voor de realisatie van

uitvoeringsplannen per gebied;
- de uitvoeringsplannen de basis zijn voor verdere aanpak van veenweidegebied.

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit
- Voor het zomerreces de uitvoeringsplannen voor het veenweidegebied inclusief

kostenraming en begroting, gereed te maken;
- Deze uitvoeringsplannen inclusief kostenraming en begroting voor het zomerreces

aan de Staten voor te leggen ter besluitvorming.

en gaan over tot de orde van de dag

Indiener(s) (fractie / naam / handtekening)
ChristenUnie Wiebo de Vries
PVV Max Aardema (1W
‘ , ,,— r i /VVLJ rranise uoLIng-

FNP Anna Martha iØri-er Mejj*
CDA Maaike Prins ‘“

Statenvergadering

Agendapunt

Korte titel motie





FRYSLAN

MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Z.s.m. starten pilots
Statenvergadering 21januari 2015

Agendapunt 06 Fêststelling Feangreidefisy

De Staten, in vergadering bijeen op 21januari 2015

gehoord hebbende de beraadsiaging;

constaterende dat
- het karakteristieke Veenweidegebied een cultuurdrager is van Fryslân
- dit gebied een belangrijke functie heeft voor Fryslân op het gebied van natuur,

recreatie, werkgelegenheid en landbouw

overwegende dat
- het belangrijk is om nu te starten met de uitvoering van de pilotprojecten en de

balans te zoeken tussen de functies landbouw, natuur, inwoners en recreatie

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
- de voorgestelde pilots voortvarend op te pakken door direct na het vaststellen van de

visie te starten met alle voorgestelde pilots

en gaan over tot de orde van de dag

r)
Indiener(s) (fractie / naam / handtekening) }

PvdA, Riek van der Vlt—)
CDA, Maaike Prins
FNP,Atrke=Bijsma \i4
VVD, Franke Doting

g PvDA :::;‘1z
Fryslân

In te vullen door de griffier
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motie nr. j b

paraaf

Agendapunt
b

1 MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Onderzoek verzilvering C02
Statenvergadering 21januari 2015

Agendapunt 06 Fêststelling Feangreidefisy

Indiener(s) Riek van der Vlugt, PvdA
AukeBijisma, FN P ,(
Wiebo de Vries, CU (

Statenfractie FryslânS’ P”IDÂ Steatefraksje Fryslân In te vullen door de griffier

ChristenUnie
FrjsIân

De Staten, in vergadering bijeen op 21januari2015

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat
- Bij Veenoxidatie per jaar evenveel C02 vrijkomt als al het autoverkeer in Fryslân
- vanuit de EU wordt aangestuurd dat emissies uit de landbouw ook onder de

emissiehandel kunnen gaan vallen

overwegende dat
- C02 uitstoot mogelijk ten gelde gemaakt kan worden en als kostend rager kan

dienen

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
- Om voor het zomerreces met een notitie te komen over de mogelijkheid om 002 te

verzilveren

en gaan over tot de orde van de dag





In te vullen door de griffier
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Motie nr. 11’
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Agendapunt

0
Besluit

MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

21 januari 2015

06. Fêststelling Feangreidefisy

Afzien van enkele maatregelen

De Staten, in vergadering bijeen op 21januari 2015

gehoord hebbende de beraadsiaging;

overwegende dat

- maatwerk een belangrijke rol speelt het ontwikkelen van een “gedragen”
veenweidevisie;
voor bepaalde gewassen/percelen de agrarische ondernemers een lager waterpeil
nodig hebben en dus de mogelijkheid moeten houden om een grotere drooglegging
dan -90 te houden;

- GS tevens voorstellen de kerende grondbewerking te willen reguleren;
- provincie Fryslân, gelet op het voornoemde, zich mengt in bedrijfsvoering van

ondernemers;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

af te zien van de fixering van een drooglegging op -90 en af te zien van het reguleren van
kerende grondbewerking

en gaan over tot de orde van de dag

FRYSLAN

Statenvergadering

Agendapunt

Korte titel motie

Indiener(s) VVD — Franke Doting





P5 2 L S 2

1 MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Statenvergadering

Agendapunt

21 januari 2015

06. Fêststelling Feangreidefisy

Korte titel motie Onderzoek compensatieregeling boeren

De Staten, in vergadering bijeen op 21 januari 2015

gehoord hebbende de beraadslaging;

overwegende dat

- tweederde van het veenweidegebied bestaat uit landbouwgrond en er ongeveer
1000 agrarische bedrijven zijn in dit gebied;

- in zeven proefgebieden pilots gaan plaatsvinden met onder andere hogere water
peilen;

- hogere waterpeilen voor de bedrijfsvoering van landbouwbedrijven vaak nadelige
consequenties met zich meebrengen;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

- een onderzoek te starten naar de mogelijkheden voor een compensatieregling voor
agrarisch ondernemers nabij pilotgebieden en die schade ondervinden van de
uitvoering van deze pilot.

- de uitkomsten van het onderzoek naar een compensatieregeling op te nemen in de
verschillende uitvoeringsplannen.

en gaan over tot de orde van de dag

_—?

Indiener(s) VVD — Franke Doting 2
ChristenUnie — Wiebe Vries
CDA — Maaike Prins

v

PS 2c

CDA
Statenfractie Fryslôn
Steatefraksje Fryslôn

In te vullen door de griffier
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In te vullen door de griffier
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. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

Statenvergadering 21 januari 2015

Agendapunt 07 Utfieringsprogramma Nije Ôfsli’itdyk

Toelichting op het amendement:

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:

- de finansiering fan € 2 miljoen (5 x € 400.000,-) foar de
perioade 2017-2020 fia in taakstelling op de
beliedsprogramma’s 2, 3, 5 en 6 (ynklusyf Rekreaasje +

Toerisme). Dêrfoar folget op syn lêst yn 2016 in ûtstel;

Geschrapte tekst vervangen door:

Toevoegen aan besluit:





1 Fryslân
In te vullen door de griffier

Amendement
nr.

Paraaf Ç)

Agendapunt

oj
Besluit

. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

Statenvergadering 21 januari 2015

Agendapunt 07. Nije Ôfsliitdyk

Korte titel amendement Resterende dekking provinciale middelen De Nieuwe Afsluitdijk

Toelichting op het amendement:

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:

- de finansiering fan € 0,3 miljoen foar de perioade 2015/2016 fia in
taakstelling op de beliedsprogramma’s 2, 3, 5 en 6 (eksklusyf
Rekreaasje + Toerisme);

- de finansiering fan € 2 miljoen (5 x € 400.000,-) foar de perioade
2017-2020 fia in taakstelling op de beliedsprogramma’s 2, 3, 5 en 6
(ynklusyf Rekreaasje + Toerisme). Dêrfoar folget op syn lêst yn 2016
in itstel;

Geschrapte tekst vervangen door:
- de restearjende dekking van € 2,3 miljoen te sykjen yn de VAR

Toevoegen aan besluit:

Indiener(s) (fractie / naam / handtekeni,-

CDA- Henk van der Veer





In te vullen door de griffier
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Amendement
nr.

Paraaf

Agendapunt

01

AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

Statenvergadering 21 januari 2015

Agendapunt 07 Utfieringsprogramma Nije Ôfsliitdyk

Toelichting op het amendement:

Er is deze periode meer dan genoeg bezuinigd op programma 2 verkeer en vervoer.

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:

- de finansiering fan € 0,3 miljoen foar de perioade
2015/2016 fia in taakstelling op de beliedsprogramma’s 2,
3, 5 en 6 (eksklusyf Rekreaasje + Toerisme)

- de finansiering fan € 2 miljoen (5 x € 400.000,-) foar de
perioade 2017-2020 fia in taakstelling op de
beliedsprogramma’s 2, 3, 5 en 6 (ynklusyf Rekreaasje +

Toerisme). Dêrfoar folget op syn lêst yn 2016 in ûtstel;

Geschrapte tekst vervangen door:

- de finansiering fan € 0,3 miljoen foar de perioade
2015/2016 fia in taakstelling op de beliedsprogramma’s 3,
5 en 6 (eksklusyf Rekreaasje + Toerisme)

- de finansiering fan € 2 miljoen (5 x € 400.000,-) foar de
perioade 2017-2020 fia in taakstelling op de
beliedsprogramma’s 3, 5 en 6 (ynklusyf Rekreaasje +

Toerisme). Dêr[oar folget op syn lêst yn 2016 in ttstel;

Toevoegen aan besluit:





In te vullen door de griffier
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Agendapunt
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. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

Statenvergadering 21 januari 2015

Agendapunt 07. Utfieringsprogramma Nije Ôfshitdyk

Korte titel amendement Schrappen bijdragen vanuit programma 5. natuur

Toelichting op het amendement:

- Bij de financieringsvoorstellen voor De Nieuwe Afsluitdijk o.a. geld wordt onttrokken
aan programma 5, natuur.

- Hierdoor in elk geval voor enkele gebieden uit de TOP-lijst de te nemen maatregelen
worden vertraagd, uitgesteld of afgesteld.

- Deze gebieden al te maken hebben met achterstalligheid in de benodigde
doelmaatregelen.

- Het daarom niet terecht is om de benodigde financiën voor DNA weg te halen bij de
te nemen maatregelen voor deze gebieden.

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:

- De financiering van 0,3 miljoen euro voor de periode
2015/2016 via een taakstelling op de beleidsprogramma’s
2, 3, 5. En 6 (exclusief Recreatie + Toerisme).

- De financiering van 2 miljoen euro (5 x 400.000) voor de



periode 2017/2020 via de taakstelling op de
beleidsprogramma’s 2, 3, 5 en 6 (inclusief Recreatie +

Toerisme). Daarover volgt op zijn laatst in 2016 een
voorstel.

Geschrapte tekst vervangen door:

- De financiering van 0,3 miljoen euro voor de periode
2015/2016 via een taakstelling op de beleidsprogramma’s
2, 3 en 6 (exclusief Recreatie+ Toerisme).

- De financiering van 2 miljoen euro (5 x 400.000) voor de
periode 2017/2020 via de taakstelling op de
beleidsprogramma’s 2, 3 en 6 (inclusief Recreatie +

Toerisme). Daarover volgt op zijn laatst in 2016 een
voorstel.

Toevoegen aan besluit:

Indiener(s) (fractie / naam / handtekening)

D66, Klaas Hettinga,—



Statenfractie FryslânP’VDA
GRIENLINKS In te vullen door de griffier
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Amendement

AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

Statenvergadering 21januari2015

Agendapunt 07. Beschikbaar stellen REP gelden t.b.v. sluizen

Toelichting op het amendement:

Omdat realisatie van de verbreding van de sluizen van belang is en hiervoor een bijdrage
van 10 miljoen is gereserveerd is het niet wenselijk dat het nu ter beschikking gestelde geld
zonder nader statenbesluit ingezet kan worden voor andere doelen binnen het
Afsluitdijkprogramma (passend binnen de criteria van de REP-middelen)

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 het eerste gedacht streepje toevoegen:

“met als uitzondering (op de mandatering) dat een ander gebruik
van de begrote bijdrage van de verbreding sluizen
Kornwerderzand eerst aan de staten wordt voorgelegd”.





ChristenUnie
Fnjslân
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Besluit

• MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Statenvergadering

Agendapunt

21 januari 2015

07. Uitvoeringsprogramma De Nieuwe Afsluitdijk

Fietsplan AfsluitdijkKorte titel motie

De Staten, in vergadering bijeen op 21 januari 2015

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

- de Afsluitdijk een grote opknapbeurt krijgt;
- onderdeel daarvan de realisatie van een fietspad aan de Waddenzeezijde is;
- fietsen over de Afsluidijk voor velen een behoorlijke uitdaging is;
- de ChristenUnie in Fryslân mogelijkheden ziet om het fietsen over de Afsluitdijk

verder te stimuleren;
- daarmee de de dijk aantrekkelijker wordt voor toeristen;
- forenzen worden verleid ook eens de fiets te pakken;
- de Qliners 350 en 351 hiermee nieuwe passagiers kunnen trekken.

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten de volgende plannen van de ChristenUnie
mee te nemen en te onderzoeken op haalbaarheid:

- Wind-mee of wind-tecen-fietstocht
Bussen over de Afsluitdijk krijgen de mogelijkheid om fietsen mee te nemen. Een fietser kan daarmee
kiezen voor een fietstocht ‘wind-mee’ of ‘wind-tegen’.

- CV fiets uitleeniunten
Bij de bushaltes in Zürich en Den Oever komen uitleenpunten voor de 0V-fiets, zodat mensen de
verschillende projecten op de Afsluitdijk met de fiets kunnen bezoeken.

- Fietsreraratie- en oplaadpunten
Op verschillende plekken op de Afsluitdijk komen reparatiepunton met fietspomp voor fietsers en



oplaadpunten voor elektrische fietsen.

- 0V-dagkaart + fiets
Er komt een VV-dagkaart + fiets’ waarbij een reiziger voor één tarief met de bus van en naar
Leeuwarden en Alkmaar kan reizen, een fiets ter beschikking krijgt en onderweg op de dijk, onder het
genot van een kopje koffie, één van de highlights (zoals de vismigratierivier en de blue-energycentrale)
kan bezoeken.

- Fietssnelweg
Naast het normale fietspad komt een aparte fietssnelweg voor snelle (elektrische) fietsers en
wielrenners.

en gaan over tot de orde van de dag



4! P Â Statenfractie Fryslân
VD Steatefraksje Fryslân

GRIENLINKS
FRIESE KbERS
Siatenfrath

Bu isman
MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Statenvergadering 21 januari 2015

Agendapunt 07. Uffieringsprogramma Nije Ôfslûtdyk

De Staten, in vergadering bijeen op 21januari 2015

gehoord hebbende de beraadslaging
Overwegende dat:
- de Afsluitdijk een icoon is van duurzaamheid, verbinding en openheid;
- de Afsluitdijk zichtbaar is voor de rest van de wereld en daarmee veel (internationale) aan

trekkingskracht heeft;
- wij trots zijn op de Afsluitdijk.

Constaterende dat:
- er de komende jaren diverse projecten op de Afsluitdijk van start zullen gaan;
- in 2018 het precies 100 jaar geleden is dat het parlement akkoord ging met de bouw van

de Afsluitdijk.

Van mening zijnde dat:
- de aantrekkingskracht van de Afsluitdijk gebruikt kan worden in het kader van KH2O1 8;
- de dijk een goede locatie is voor duurzame, sportieve, culturele, recreatieve activiteiten en

evenementen.

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:
- bij de start van de projecten die op de Afsluitdijk zijn gepland, tegelijkertijd evenementen te

organiseren op de Afsluitdijk zodat deze optimaal beleefd kan worden in het kader van
KH2O1 8.

In te vullen door de griffier
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Agendapunt

en gaan over tot de orde van de dag
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Besluit

• MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Statenvergadering

Agendapunt

21 januari 2015

07. De Nije Ôfslitdyk

Korte titel motie Extra dekking vanuit het Rijk aanvragen

De Staten, in vergadering bijeen op 21januari 2015, gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:
- dat in 2015 gestart wordt met divere werkzaamheden rond het project ‘De Nieuwe
Afsluitdijk (DNA)’,
- onder andere het sluiscomplex Kornwerderzand vergroot wordt,
- naast gemeenten en provincie ook Rijkswaterstaat betrokken zijn bij de werkzaamheden,
- dat er een integrale gebiedsvisie is geschreven voor DNA

overwegende dat:
- de provincie en het Rijk gezamenlijk kunnen optrekken omzodoende ‘werk-met-werk’ te
maken,
- Gedeputeerde Staten een drietal keuzes laat, over de financiering van project DNA,
- de werkzaamheden horende bij het Rijkscontract nog niet financieel gedekt zijn,
- het Rijk niet kan volstaan met enkel het veiligheidsbudget vanuit Rijkswaterstaat zoals dat
nu beschikbaar is,

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

- om een oproep aan het Rijk doen om met een extra bijdrage vanuit het ministerie van
Economische Zaken of Financiën over de brug te komen,

fL

en gaan over tot de orde van de dag
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Besluit

Toevoegen aan het besluit:

- Als extra lange termijn doel in het milieubeleidsplan op te
nemen: “bij te dragen aan het verlagen van de voetafdruk
van de Friese burger”.

- Jaarlijks aan PS te rapporteren over de voortgang hiervan

In te vullen door de griffier

vvV

GRIENLINKS
AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

Statenvergadering 21 januari 2015

Agendapunt 8. Oanpast miljeuplan

Korte titel amendement Verlagen Friese voetafdruk

Toelichting op het amendement:

- De Friese voetafdruk een aansprekend instrument is om de wijze waarop burgers
met het milieu omgaan aan de orde te stellen

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

Indiener(s)





In te vullen door de griffier
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GRIENLNt

MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Statenvergadering

Agendapunt

Korte titel motie

De Staten, in vergadering bijeen

constaterende dat
- Er nog een tekort in de begroting van het milieubeleidsplan zit van € 593.554,--.

overwegende dat
- Voorgenomen activiteiten in 2015 niet of later van start kunnen door het ontbreken

van dekking
- Wachten met het zoeken van dekking tot de kadernota/eerste berap voor onnodige

vertraging zal zorgen in de uitvoering van het beleidsplan

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit

- Voor het nog openstaande bedrag € 593.554,-- dekking te zoeken binnen de

begroting en te komen voor 1 april 2015 met een begrotingswijziging, zodat de

activiteiten uit het beleidsplan in 2015 direct van start kunnen c.q. voortgang kunnen

krijgen.
,?

,f)

Indiener(s) Retze van der Horn -GçenLinks

Jacob van der Hoe
Anja Haga / ChristenUnie

I(

21 januari 2015

8. Oanpast Frysk Miljeuplan 2015-2016

Dekking zoeken nog openstaande budget
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MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Jongeren duurzaamheidspanel
Statenvergadering 21januari 2015

Agendapunt 08. Oanpast Frysk Miljeuplan 201 5-2016

De Staten, in vergadering bijeen op 21januari 2015, gehoord hebbende de beraadsiaging;

Constaterende dat
- Er door de gewijzigde keuzes in het verlengde provinciaal milieu beleidsplan

onvoldoende middelen beschikbaar gesteld worden aan de Friese Milieu Federatie om
door te gaan met het jongeren duurzaamheidspanel

Overwegende dat
- Het belangrijk is dat op allerlei manieren de betrokkenheid van jongeren bij

maatschappelijke problemen in zijn algemeenheid en duurzaamheid in het bijzonder,
wordt gestimuleerd

- De Staten onlangs een motie hebben aangenomen waarin dit belang wordt bevestigd.
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten,

10.000 euro vrij te maken, binnen programma 4, om de Friese Milieu Federatie in staat te
stellen door te gaan met de activiteiten van het jongeren duurzaamheidspanel
en ciaan over tot de orde van de daa

Indiener(s) (fractie / naam / handtekening)
PvdA H. Janssen,
CDA M. Prins, CD
FNP A. Bijlsma, FNP,z:FK J. Hiemstra, FK
D66 K.Hettinga, D66

\
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Yn te foljen troch de Griffier

moasje nû. Vvo-\ ‘j

paraaf

wurklistpunt

MOASJE frjemd oan de oarder fan de dei, op grûn fan kêst 29.6 RfO

Underwerp: Rûnwei Warns

De Steaten, yn gearkomste by elkoar opde 10e fan de Wintermoanne,

Oerwaagjende dat

- It frachtterkear nei Starum hieltyd mar grutter, breder en langer wurdt;
- Ek it lânbouferkear hieltyd mar grutter en breder wurdt;
- De oanlis fan de nije slûs mei besikerssintrum yn Starum en it Masterplan foar

tanimmende ferkearsdrokte en mear ûnfeiligens en oerlêst yn Warns soarget;
- De oanlis fan de wei bydraacht oan in bettere berikberens fan Starum en oan de

ûntwikkeling fan it toerisme yn Starum;
- De oanlis fan de wei bydracht ta in better wen-en leefklimaat yn it doarp;
- Dêr in grut tal swiere transporten troch it doarp moat nei en fan de yndustry yn

Warns en Starum. Op dit stuit wurde jierliks ûngefear 80 ûntheffingen foar swier
ferkear ferliend wat in protte administratieve rompslomp meibringt. Yn de nije
sitewaasje binne dy net mear nedich;

- As dit ferkear elkoar passeare moat, der gefaarlike sitewaasjes ûntstean;
- Dit ferkear him oer de Himmelumerdyk nei de Buorren yn Warns wringe moat;
- Dit ferkear by “De Treffe”, in Multi Funksjonele Akkomodaasje mei û.o. 2 skoallen

en in tsjinstesintrum del komt;
- De heakse bocht Himmelumerdyk-Buorren hast net te nimmen is troch dit ferkear

en der dêrtroch nochal wat stikken riden wurdt;
- De ûntsluting rjochting Starum in provinsjaal ynfrastruktureel belang is;
- Dit formeel in gemeentelike dyk is, sadat dit knipepunt allinnich tegeare mei de

gemeente Stidwest-Fryslân oplost wurde kin;

Konstatearjende dat

- Der al sûnt jierren wurke wurdt oan in oplossing troch de wurkgroep
“Gebiedsontsluitingsweg N359”;

- By Himmelum der no in oplossing fûn is yn de foarm fan in rûnwei;
- De sitewaasje yn Warns no noch it ienichste “knipepunt” yn de ûntslttingswei nei

Starum is.
- Der foar de ferkearssitewaasje op de Himmelumerdyk en Buorren yn Warnsin

planologysk fêststeld trasee is, lyk as in alternatyf trasee, dat temjitte komt oan de
neamde swierrichheden;

- Dit al jierren wachtet op titfiering;

Steategearkomste

Wurklistpunt

21 jannewaris 2015

Fryslân



Fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten

- By B&W fan Stidwest Fryslân as earstferantwurdlike te fernimmen wat hja no dwaan
sille mei it ferkearsknipepunt Warns;

- Alle war te dwaan om yn oparbeidzjen mei de gemeente uterlik by de Kadernota
Begrutting 2016 mei in droegen oplossing te kommen ynklusyf in plan foar de
finansjele dekking;

en gean oer ta de oarder fan de dei.

Yntsjinner(s) (fraksje / namme / hânte,IØn

FNP, Auke Bijlsma

CDA, Henk van der Veen

GrienLinks, Joop van derH d -

Fraksje Buisman, Pie’IërBuisrf7an —

VVD, Anton van der Aar /


