
Yn te foljen troch de griffier

Statenfractie FryslânP’IDÂ Steatefraksje

2. De Wurdlist foar t Frysk, lykas ûtsteld troch de Fryske
Akademy d.d. juny 2014, fôst te stellen;

Skraste tekst ferfange troch:

Yntsjinner(s)

2. De Wurdlist foar t Frysk, lykas titsteld troch de Fryske
Akademy d.d. juny 2014, fêstte stellen as ‘De foarkarswurdlist
foar it Frvsk’

(fraksje / namme / hantekeninç

FNP, Annigje Toering

PvdA, Ing rid Wagenaar

Fryslân

Amendemint

Paraaf

Wurklistpunt

AMENDEMINT, op grûn fan kêst 27 Reglemint fan Oarder

Steategearkomste 10 desimber 2014

Wurklistpunt 05B. Beslttfoarming oangeande de regeloanpassing fan de
stavering fan t Frysk en de Wurdlist foar t Frysk.

Underwerp: foarkarswurdlist

Taljochting op t amendemint:

De yntsjinner(s) stelt/ste le t folgjende amendemint foar
Oerwagings Skrasse Cit oerwagingen by It beslut:

Besht Skrasse ûtbeslit:

CDA, Fenny Reitsma





Yn te foljen troch de griffier

Statenfractie FryslânP’rDA
Amendemint ?
Paraaf 461
Wurklistpunt

le Boltsje: ‘Provinsjale Steaten op24 april2013 unanym It ‘Advys
regeloanpassing Fryske Sta vering’ fan de Fryske Akademy
fêststeld hawwe en ynstimd hawwe om de wizigings yn de
sta veringsregel troch te fieren;’

2e Boltsje: ‘De Fryske Akademy de opdracht jûn is de Wurdlist op
grûn fan It fêststelde advys it te wurkjen;’

3e Boltsje: ‘De Staveringsoerlizzen en de wlldweidige diskusje
oer in advys fan de Fryske Akademy sjen litten hawwe dat der
ferskillend tocht wurde oer de regeloanpassing en
standerdisearring fan It Frysk, mar dat ien en oar net laat hat ta in
geskikt alternatyf of fûnemintele wizigings fan boppeneamd
advys.’

4e Boltsje: ‘Op basis fan it advys fan de Fryske Akademy gaadlike
digitale heipmiddels foar it brûken fan it skreaune Fryske yn
gebrûk naam wurde kinne.’

Oan oerwagingen by it beslit taheakje:

le Boitsje: ‘DS yn 2011 besletten hawwe om nei oanhieding fan
fragen it Provinsjaie Steaten wei opdracht te jaan ta it gearstaflen
fan in wurdlist foar it Frysk (Frysk Grien Boekje);

2e Boltsje: Der ûnderwilens ek driuwend ferlet wie fan nije ferzjes
fan digitale heipmiddels foar it brûken fan it Frysk; de Fryske
Akademy hjirta in ütstel dien hat oan DS dat honorearre is; it foar
de wurking fan dizze heipmiddels needsaaklik is om oer in wurdlist
en staveringsregels te beskikken;

________ ________ _______ -

1 Fryslân

AMENDEMINT, op grûn fan kêst 27 Reglemint fan Oarder

Steategearkomste 10 desimber 2014

Wurklistpunt 05B. Besltitfoarming oangeande de regeloanpassing fan de
stavering fan it Frysk en de Wurdiist foar it Frysk.

Underwerp: oare oerwagings

Taljochting op it amendemint:

De yntsjinner(s) stelt/steile it foigjende amendemint foar
Oerwagings Skrasse it oerwagingen by It beslut:



3e Boltsje: ‘De Fryske Akademy oer de wurdlist en in
regeloanpassing in advys itbrocht hat dat op 24 april 2013
unanym troch Provinsjale Steaten fêststeld is, en dat de Akademy
dêrnei fan DS de opdracht krigen hat om ien en oar op basis fan
dat fêststelde advys fierder tit te wurkjen;

4e Boltsje: ‘Provinsjale Steaten op dit stuit it foech hawwe om te
besluten oer de Fryske stavering en staveringsregels;

Besli’it Skrasse Lit beskt:

Skraste tekst ferfange troch:

Ç)
Yntsjinner(s) (fraksje / namme / hantekern__

FNP, Annigje Toering

PvdA, Ing rid Wagenaar

A

CDA, Fenny Reitsma



Yn te foljen troch de griffier

GRIENLINKS

Amendemint
nr.

3
Paraaf

Wurkiistpunt

5-
BesiLt

AMENDEMINT, ex artikel 27 Reglement van Orde

Steategearkomste 10 desimber 2014

Wurklistpunt 05. Regeloanpassing fan de stavering fan it Frysk en de
Wurdlist foar it Frysk

Koarte titel amendemint Bedrach foar trochgeande digitalisearring

Taljochting op it amendemint:

Yn dizze tiid fan digitalisearring feroaret programmatuer gauris. Om mei it Frysk by te
bliuwen, is it fan belang dat minsken it Frysk brûke kinne yn besteande en nije
programmatuer.

De yntsjinner(s) stelt/steile it foigjende amendemint ût
Oerwagings Skrasse it oerwagingen by it besliit:

Taheakje oan de oerwagingen by it beslit:

Beskt Skrasse ût tekst beskit:

Skraste tekst ferfange troch:

Taheakje oan beslit:
- Steile jierliks maksimaal 50.000 euro beski er foar it

tagonklik meitsjen fan komj ûterprogramitFsk

Yntsjinner(s) (fraksje / namme / hântekening)
GrienLinks Ret der oning

/





moasje nû.

paraat

wurklistpunt

MOASJE, op grûn fan Kêst 29 Reglemint fan oarder

Steategearkomste

Wurklistpunt

10 desimber 2014

05B Stavering en wurdlist Frysk

Underwerp: bliuwend ynvestearje yn digitale
heipmiddels Frvsk

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

Oerwaagjende dat

- Der yn opdracht fan de Steaten nije digitale heipmiddels foar it brûken fan It Frysk
ûntwikkele binne, te witten in wurdlist / (digitaal) Grien Boekje, digitale staveringshifker,
digitaal wurdboekportaal en in oersetprogramma (meiinoar no Taalweb Frysk neamd);
- De ferzjes fan de programma’s en bestjoeringssystemen dêr’t dit Taalweb Frysk ûnder
funksjonearje moat elkoar allegeduerigen en yn heech tempo opfolgje;
- Der by brûkers driuwend ferlet is en ek bliuwe sil fan aktuele ferzjes fan it Taalweb foar alle
platfoarms, ek foar mobile apparaten (Whatsapp ensfh.) en saneamde ‘in-the-Cloud’
tapassingen;
- It Taalweb bydraacht oan it aktive gebrûk fan it Frysk, yn nije maatskiplike domeinen en
beropsgroepen en ek troch nije taalbrûkers;
- Dat it beskikber kommen tan Taalweb ek foar oare taalbrûkers rûnom binnen en bûten
Fryslân fertuten dwaan sil;
- Dit itsoarte ek jildt foar it ûnderwiis en de meartalige takomst fan is jeugd;
- It Taalweb sadwaande in wichtich middel is om te soargjen dat de Frysktalige mienskip ek
meikomme kin yn de digitale maatskiplike ûnwikkeling no en yn de takomst en him hjirtroch
ek fierder ûntjaan kin;

Konstatearjende dat

-It meitsjen tan nije ferzjes fan Fryske digitale staveringshitkers en oare tapassingen oant no
ta hieltyd op tydlike projektbasis barde en mei (te) lange skoften der tusken;
-Der yn de provinsjale organisaasje ek hieltyd yn de foarm fan tydiike ynset en mei tydlik jild
mei omgongen is;
- De digitale ûntwikkeling ûnderwilens in permanente saak fan grut maatskiplik belang
wurden is;
- De provinsje Fryslân in definiearre foech en ferantwurdlikheid hat ten oansjen fan it Frysk;

Konkludearjende dat

- Der sadwaande ferlet is tan strukturele ynvestearring yn de digitale heipmiddels toar it
Frysk troch de provinsje;

P’IIDA Statenfractie Fryslân Yn te toljen troch de Griffier

Fryslâ rz

QOvvoyy vve—



Yntsj in ner(s) (fraksje / namme / hântekening)

FNP, Annigje Toering

PvdA, Ingrid Wagenaar

CDA, Fenny Reitsma

-7’

0’

En fersykje it Kolleezje fan Deputearre Steaten om

a. In trochgeande ynvestearring yn de digitale heipmiddels foar It Frysk te realisearjen.
b. Hjirta by foar 1 july 2015 mei in plan te kommen ynklusyf in finansjele itwurking foar

de Begrutting 2016 dy’t foarsjocht yn It strukturele oplossing yn Programma 8.

en gean oer ta de oarder fan de dei
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Buisman
FRIESE KbERS

In te vullen door de cjriftier
Amendement

Ocio “--‘

nr. /7

Paraat
%1

Agendapunt

6
1 AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

Statenvergadering 10 december 2014

Agendapunt 06 B

Toelichting op het amendement:

— De Staten hebben een extra budget voor de brede regiomarketingorganisatie tot en
met mei 2017 onder voorwaarden vrijgegeven, met het voorbehoud dat er een Stra
tegische Marketingplan is;

— Er behoefte is aan één marketingorganisatie voor Fryslân en de Wadden;
— Het Strategisch Marketingplan een goede voorzet geeft voor deze marketingorgani

satie, maar het ook aanscherping behoeft.

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:
- Op grûn tan it Strategysk Marketingplan Merk Fryslân it

budzjet brede regiomarketing (dat ûnder betingst reser
vearre is) foar de jierren 2015, 2016 en 2017 frij te jaan en
de begruttingswiziging dy’t dêrby anneks is fêst te stellen.

Geschrapte tekst vervangen door:

Toevoegen aan besluit:
— het budget voor 2015 vrij te geven;
— de budgetten 2016 en 2017 pas vrijgeven nadat er een

korte en krachtige evaluatie is geweest en aan de Staten is
voorgelegd ter beoordeling, met daarbij SMART geformu
leerde prestatie indicatoren (waaronder onder andere
klanttevredenheid en geldelijke bijdragen stakeholders);

— De begrotingswijziging, met inachtneming van boven
staande, vast te stellen.

Indiener(s) Jornt Ozenga, PvdA ‘.

Pieter Buisman, Fractie-Eijm
Jelle Hiemstra, Friese Kis )r





In te vullen door de griffier

0Ct0

motie nr. /

paraaf

Agendapunt

GRIENLINKS
MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Statenvergadering

Agendapunt

10 december 2014

2B Lange termijnvisie regiomarketingorganisatie en
budget 2015

De Staten in vergadering bijeen,
overwegende dat,

- Politieke betrokkenheid van de Provinciale Staten bij regiomarketing gewenst is
- De Staten daarom moeten kunnen beschikken over mogelijkheden om te kunnen

waarnemen wat er in de provincie tot stand wordt of is gebracht op onderhavig thema
- de rapportage via het jaarverslag van de financiële en beleidsmatige voortgang en

risico ontwikkeling achteraf, te weinig ruimte biedt om, indien nodig, adequaat te
kunnen bijsturen

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

- om één keer per jaar, bij voorkeur in november of december, de Staten in staat te
stellen om met Merk Fryslân in gesprek te gaan over de marketing op basis van
verslag van het afgelopen jaar en het productieplan van het komend jaar.

- daarnaast wordt het college verzocht om de kwartaalrapportages ter kennisname aan
de Staten door te sturen,

en gaan over tot de orde van de dag





In te vullen door de griffier

Motie nr. 2
Paraaf

Agendapunt

t
Besluit

MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Statenvergadering 10december2014
Agendapunt 06. Lange termynfisy regiomarketingorganisaasje en

budzjet 2015
Korte titel motie Bijdrage marktpartijen aan regiomarketingorganisatie

Fryslârt

Oc c- vue-

De Staten, in vergadering bijeen op 10 december 2014;

gehoord hebbende de beraadsiaging;

constaterende dat
• op 1 oktober 2014 de nieuwe regiomarketingorganisatie Merk Fryslân is gestart;
• Merk Fryslan reclame maakt over Fryslân en de Waddeneilanden, met als doel meer

toeristen naar Fryslân te krijgen;
• er specifiek in de aanloop naar 2018, het jaar van Culturele Hoofdstad, behoefte is

aan goede promotie en marketing van Fryslân;
• de provincie Fryslân hiervoor financiële middelen beschikbaar stelt;

overwegende dat
• toeristische organisaties, het zakelijke bedrijfsleven, scholen (voor het werven van

studenten), gemeenten en woningcorporaties veel baat hebben bij een goede
regiomarketing, ook nâ Culturele Hoofdstad in 2018;

• Merk Fryslân daardoor een belangenbehartiger is voor deze partijen;
• het goed zou zijn als Merk Fryslân niet enkel een overheidsinstelling is, maar ook

wordt gedragen door belanghebbende partijen en organisaties;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om
• er naar te streven dat belanghebbende marktpartijen en organisaties in Fryslân in de

loop van de jaren een grotere (financiële) bijdrage leveren aan de begroting van
Merk Fryslân;

en gaan over tot de orde van de dag.

Indiener(s) CDA, Peter ten Hoeve

v- 1





FRIESE ‘ERS

In te vullen door de griffier

motie nr.

paraat

Agendapunt

MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

06. Lange termynfisy regiomarketingorganisaasje en
budzjet 2015

Statenvergadering

Agendapunt

10december 2014

De Staten, in vergadering bijeen op 10 december 2014

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

• CH2O1 8 Leeuwarden de komende jaren één van de belangrijkste toeristische
evenementen is.

• CH2O1 8 Leeuwarden de komende jaren één van de belangrijkste PR instrumenten
voor onze provincie is.

• CH2O1 8 Leeuwarden onze provincie wereldwijd op de toeristische en culturele kaart
gaat zetten.

• CH2018 Leeuwarden tientallen miljoenen euro’s, of meer, extra inkomsten laat
genereren.

overwegende dat:





1 Indiener(s) 1 (fractie / naam / h
Jelle Hiemstra Friese Koers

In het rapport Strategisch Marketingplan 2015-2018 CH2018 wel belangrijk wordt geacht
maar geen centrale plaats krijgt in de marketingstrategie voor onze provincie

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit:
Het College Stichting Merk Fryslân opdracht te geven om naast de twee bekende merken
Friesland en Wadden een derde merkt toe te voegen zijnde CH2018 Leeuwarden
en gaan over tot de orde van de dag

r





III
In te vullen door de griffier

Dc.-0e—

Motie nr.
,

Paraaf

Agendapunt

‘ô
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

- het Strategisch Marketing plan de promotie van het Merk Fryslan met nieuw
elan ter hand neemt.
- toerisme, wonen, werken, studeren de speerpunten zijn
- jongeren niet als doelgroep worden genoemd in het Regio Marketingplan
- jongeren graag hun vakantie of vrije tijd in Friesland en op de Wadden
doorbrengen
- Jongeren tijdens het laatste jongeren debat hebben aangegeven graag een
stem te hebben in de benadering van hun leeftijdsgroep

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit

de Stichting Merk Fryslan te vragen een vorm te vinden voor het actief betrekken
van jongeren bij hun beleidsprocessen.

10 en 17 december 2014

Lange termynfisy regiomarketingorganisaasje en
budziet 2015
betrekken jongeren



en gaan over tot de orde van de dag

Indiener(s) (fractie / naam / handteke iri

D66, Margreet Mu’der,



spu
GRIENLINKS

Yn te foljen troch de griffier

Amendemint
nr. /
Paraaf

Wurklistpunt

Beslût

1 AMENDEMINT, ex artikel 27 Reglement van Orde

Steategearkomste 1#-12-201 4

Wurklistpunt 08

Koarte titel amendemint Brêge Zijlroede Lemmer

De yntsjinner(s) stelt/steIle it folgjende amendemint ût
Oerwagings Skrasse it oerwagingen by it beskt:

Taheakje aan de oerwagingen by it besliit:

Beskt Skrasse it tekst beskit:

Noch oerblieuwende provinsjale brêgen (5 st) om te bouwe...

Skraste tekst ferfange troch:

Noch oerblieuwende provinsjale brêgen, itsein de brëge
Zijlroede yn De Lemmer, om te bouwen...

Taheakje oan besltit:

Yntsjinner(s) SP, Jacob W. van der Hoek





spu
S

Taljochting op it amendemint:

Yn te foljen troch de griffier

Troch de taakstelling kin somtiden net gau ynspile wurden op kânsen of is der gun budzjet
foar needsaaklik ûnderhâld of ferfanging fan apparatuer.

De yntsjinner(s) stelt/steile it folgjende amendemint ût
Oerwagi ngs

Besliit Skrasse ût tekst beslLit:

Skraste tekst ferfange troch:

Taheakje oan beslût:
binnen it ferliende mandaat oan DS ta te stean dat de
beskitfoarming ek plaktine kin wannear’t dit de business case
negatyf belestet, ta in bedrach fan €50.000,- struktureel.

Yntsjinner(s) SP, Jacob van der Hoek

Amendemint
nr.

2
Paraat

Wurklistpunt

Beslit

AMENDEMINT, ex artikel 27 Reglement van Orde

Steategearkomste 1Desimber 2014

Wurklistpunt 08B

Koarte titel amendemint Mandaat DS





•
!ffDA

FRIESE KbERS
FRYSLAN

C14

v--

Amendemint
n r.

.‘r te foijen tro h de griffier
I-’araat

A
Wurklistpunt

. AMENDEMINT, ex artikel 27 Reglement van Orde

Steategearkomste 10 december 2014

Wurklistpunt 08 Planitwurking ôfstânsbetsjinning brêgen 2014

Taljochting op it amendemint:

De yntsjinner(s) stelt/steile it foigjende amendemint foar
Oerwagings Skrasse it oerwagingen by t beslut:

PS kennis nimme wol fan de itfiering fan it programma ôfstânsbe
tsjinning brêgen 2014, DS sels beskite kin oer de 5 oerblieuwende
brêgen as dit binnen de opstelde business case it kin en dit gjin
konsekwinsjes hawwe sil foar de besunigings en by nijer ynsjoch
Wifi by brêgen better net kin.

Taheakje oan de oerwagingen by it besiut:

PS kennis nimme wol fan de itfiering fan it programma ôfstânsbe
tsjinning brêgen 2014.

Beslut Skrasse ût tekst beslut:
— noch oerbliuwende provinsjaie brêgen (5 st) om te bouwe

oant ôfstânsbetsjinning inkeid as blyken docht dat It ren
dabel is en in bydrage jouwt oan de business case;

— op in oar momint te besltten ta ôfstânsbetsjinning fan ien
yndividueel objekt, as de situaasje harren foardocht wêrby
ôfstânsbetsjinning finansjeel net rendabel is mar it om oare
reden wol winsklik is it objekt op ôfstân te betsjinjen

Skraste tekst fertange troch:
— op in oar momint te besldte oer objekten as bliken docht

dat ôfstânsbetsjinning finansjeel net rendabel mar om oare
reden wol winsklik is.



Taheakje can beslut:

)
Yntsjinner(s) PvdA Jouke vd Zee \

VVD Franke Doting
Friese Koers Jelle Hiemstra

c ‘/

/



spu Yn te foljen troch de griffier

Beskit

Steategearkomste 1’ Desimber 2014

Wurklistpunt 08B

Koarte titel fan de moasje Ekstra middels

De Steaten, yn gearkomste byien op 1’Disimber 2014

heard hawwende de rieplachting;

Oerwaagjend dat
• it op âfstân betsjinjen fan brêgen it gefoich is fan in besunigingsdoelstelling

konstatearjende dat
• by de iitfiering fan de ôfstânsbetsjinning de taakstelling te heech liket foar in goede

ût[iering
• dit op kosten giet fan apparatuur en arbeidsomstannichheden

fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten

• ekstra middels te sykjen foar it op oarde meitsjen en hâlden fan de
arbeidsomstannichheden fan meiwurkers en apparatuur fan betsjinningslokaasjes

en gean oer ta de oarder fan de dei

Yntsjinner(s) SP, Jacob van der Hoek

Moasje nr.
/

Paraaf

Wurklistpunt

1 MOASJE, ex artikel 29 Reglement van orde





spu Yn te foljen troch de griffier

Moasje nr.

Paraat

Wurklistpunt

Besk’it

MOASJE, ex artikel 29 Reglement van orde

Steategearkomste Desimber 2014

Wurklistpunt 08B

Koarte titel fan de moasje Net oanheakjen fan gemeente

De Steaten, yn gearkomste byien op 19-Disimber 2014

oerwaagjend dat
• gemeenten yn it generaal net de middels hawwe om oan te sluten by it provinsjaal

netwurk ôfstânsbetsjinning brêgen;
• in tal gemeenten al brêgewippers yn tsjinst hawwe of nimme mei in gruttere ôfstân ta

de arbeidsmerk;
• lokale betsjinning feiliger, sneller en gastfrijer is,

fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten

• net langer yn te setten op it oanheakjen fan gemeentlike brêgen by it provinsjale
netwu rk

en gean oer ta de oarder fan de dei

Yntsjinner(s) SP, Jacob van der Hoek
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FRISE KbERS

FfP cti
MOTIE ex artikel 29 Reglement van orde

Statenvergadering 10 december 2014

Agendapunt 08B Afstandbediening bruggen

De Staten, in vergadering bijeen op 10december2014

Gehoord hebbende de raadpleging;

Overwegende dat:
- In het kader van Grenzeloos Varen de verhoging van het serviceniveau

(afschaffen van pauzes en verruiming en uniformering van bedieningstijden)
voor de vaarwegengebruikers onverminderd van belang is;

- Het aanhaken van gemeentelijke bruggen bij de afstandbediening van
provinciale bruggen wordt belemmerd door de hoge kosten die er voor de
gemeenten mee zijn gemoeid;

- Dat de middelen die de provincie in de begroting en het meerjarenperspectief
voor 2015 en 2016 vanuit het FMP-budget heeft opgenomen, totale investering
volume circa 11 miljoen, uitsluitend bedoeld zijn voor het aanleggen van
glasvezelkabel naar de gemeentelijke objecten.

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

- De inspanning om de plannen voor de afstandbediening voor bruggen- en
sluizen te intensiveren;

- De tegemoetkoming aan de gemeenten om aan te haken bij de provinciale
plannen te verruimen door aanpassingen die aan de bruggen zelf moeten
plaatsvinden mee te nemen in de provinciale bijdrage;

- Bij de uitwerking van de plannen de in 2012 gemaakte afspraken aangaande
de werkgelegenheidaspecten onverminderd toe te passen;

- De gemeenten op korte termijn in kennis te stellen van de bedoelde verruiming
van de tegemoetkoming en daar Provinciale staten mededeling van te doen.

en gaan over tot de orde van de dag

Indiener(s)

FRYSLAN

Paraaf

Jouke van der Zee, PvdA —

Franke Doting, VV9_—
Jelle Hiemstra, Fries61<oers





Statenfractie Fryslân
Steatefraksje Fryslân
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In te vullen door de griffier

Amendement
nr.

Paraaf

Agendapunt

‘9
Besluit

AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

Statenvergadering
-‘--,o ((

Agendapunt

Korte titel amendement Dorpsmolens

Toelichting op het amendement:

We willen nu geen besluiten over toekomst dorpsmolens.

De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor
Besluit Schrappen uit tekst besluit dictum:

9. Geen nieuwe dorpsmolens md. opschaling toe te staan.

Indiener(s) PvdA, TjerkVoi





Statenfractie Fryslâni’ P’IDA Steatefraksje

Fryslâ rz

In te vullen door de,y,ønfer4
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Amendement / 4

nr. 3
Paraaf -
Agendapunt

fr,
Besluit

. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

Statenvergadering 17 december 2014

Agendapunt 09

Korte titel amendement Uitvoeringsorganisatie nieuwe molens en forse sanering

Toelichting op het amendement:

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

Toevoegen aan overwegingen bij besluit:

1) Opruimen van -in eerste instantie- oude en/of solitaire
windmolens wenselijk is ter bevordering van de kwaliteit
van de ruimte;

2) In het coalitie-akkoord is afgesproken dat “het opruimen
oude, weinig renderende molens (..) —ook bij rijksprojecten
van 100mw en meer- een voorwaarde voor plaatsing van
nieuwe molens (is).”

3) In de brief van GS (daterend 12 november 2013 waarin
wordt ingegaan op het vervolg op de ontwerp
structuurvisie Windstreek 2012) staat: “de uitgangspunten
ten aanzien van (..) sanering uit de ontwerpstructuurvisie”
vast worden gehouden.

4) In de bijlage bij het collegebesluit een concreet en duidelijk
voorstel heeft om sanering ter hand te nemen in een
uitvoeringsorganisatie.



Besluit Schrappen uit tekst besluit:

8. De gewenste sanering van 24,5 mw te onderschrijven in relatie
tot windpark Ijsselmeer, waarvoor Gedeputeerde Staten zich
zullen inspannen.

11. Gedeputeerde Staten de opdracht te geven om, zo
mogelijk samen met partijen in de mienskip, een
passende uitvoeringsorganisatie uit te werken mcl. de
provinciale rol daarin en de financiering;

Geschrapte tekst vervangen door:

Toevoegen aan besluit:

1. Gedeputeerde Staten de opdracht te geven om, samen
met partijen in de mienskip, zo spoedig mogelijk een
uitvoeringsorganisatie op te starten conform het voorstel
zoals beschreven in de bijlagen van het collegebesluit,
mcl. de beschreven provinciale rol, Friese spelregels en de
financiering;

2. Deze uitvoeringsorganisatie een opdracht te geven van
65 mw (met als resultaat dat ongeveer 130 oude, weinig
renderende en/of solitaire windmolens verdwijnen op het
land).

II \ /1

Indiener(s) PvdA, Tjerk VoitÏ
CDA, Johan Tjak



Statenfractie FryslânPVDA

Mpl Fryslân

In te vullen door de griffier -

A/ cJ 1tt f
Amendement /—/ (
Paraaf

Agendapunt

Besluit

. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

Statenvergadering 17 december 2014

Agendapunt 09

Korte titel amendement Uitvoeringsorganisatie nieuwe molens en forse sanering

Toelichting op het amendement:

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

Toevoegen aan overwegingen bij besluit:

1) Opruimen van -in eerste instantie- oude en/of solitaire
windmolens wenselijk is ter bevordering van de kwaliteit
van de ruimte;

2) In het coalitie-akkoord is afgesproken dat “het opruimen
oude, weinig renderende molens (..) —ook bij rijksprojecten
van 100mw en mee r- een voorwaarde voor plaatsing van
nieuwe molens (is).”

3) In de brief van GS (daterend 12 november 2013 waarin
wordt ingegaan op het vervolg op de ontwerp
structuu rvisie Windstreek 2012) staat: “de uitgangspunten
ten aanzien van (..) sanering uit de ontwerpstructuurvisie”
vast worden gehouden.

4) In de bijlage bij het collegebesluit een concreet en duidelijk
voorstel heeft om sanering ter hand te nemen in een
uitvoeringsorganisatie.



Besluit Schrappen uit tekst besluit:

8. De gewenste sanering van 24,5 mw te onderschrijven in relatie
tot windpark IJsselmeer, waarvoor Gedeputeerde Staten zich
zullen inspannen.

11. Gedeputeerde Staten de opdracht te geven om, zo
mogelijk samen met partijen in de mienskip, een
passende uitvoeringsorganisatie uit te werken mcl. de
provinciale rol daarin en de financiering;

Geschrapte tekst vervangen door:

Toevoegen aan besluit:

1. Gedeputeerde Staten de opdracht te geven om, samen
met partijen in de mienskip, zo spoedig mogelijk een
uitvoeringsorganisatie op te starten conform het voorstel
zoals beschreven in de bijlagen van het collegebesluit,
mcl. de beschreven provinciale rol, Friese spelregels en de
financiering;

2. Deze uitvoeringsorganisatie een opdracht te geven van
65 mw (met als resultaat dat ongeveer 130 oude, weinig
renderende en/of solitaire windmolens verdwijnen op het
land).

Indiener(s) vdA, Tjerk Voigt



AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

Statenvergadering
— i t1

Agendapunt

Korte titel amendement Uitvoeringsorganisatie nieuwe molens en forse sanering

Toelichting op het amendement:

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

Toevoegen aan overwegingen bij besluit:

1) Opruimen van -in eerste instantie- oude en/of solitaire
windmolens wenselijk is ter bevordering van de kwaliteit
van de ruimte;

2) In het coalitie-akkoord is afgesproken dat “het opruimen
oude, weinig renderende molens (..) —ook bij rijksprojecten
van 100mw en meer- een voorwaarde voor plaatsing van
nieuwe molens (is).”

3) In de brief van GS (daterend 12 november 2013 waarin
wordt ingegaan op het vervolg op de ontwerp
structuurvisie Windstreek 2012) staat: “de uitgangspunten
ten aanzien van (..) sanering uit de ontwerpstructuurvisie”
vast worden gehouden.

4) In de bijlage bij het collegebesluit een concreet en duidelijk
voorstel heeft om sanering ter hand te nemen in een
uitvoeringsorganisatie.

Statenfractie FryslânPVDA Steatefraksje

Fryslân

In te vullen door de griffier

Amendement
nr.

Paraaf

Agendapunt
,2

Besluit



Besluit Schrappen uit tekst besluit:

8. De gewenste sanering van 24,5 mw te onderschrijven in relatie
tot windpark IJsselmeer, waarvoor Gedeputeerde Staten zich
zullen inspannen.

11. Gedeputeerde Staten de opdracht te geven om, zo
mogelijk samen met partijen in de mienskip, een
passende uitvoeringsorganisatie uit te werken mcl. de
provinciale rol daarin en de financiering;

Geschrapte tekst vervangen door:

Toevoegen aan besluit:

1. Gedeputeerde Staten de opdracht te geven om, samen
met partijen ih de mienskip, zo. spoedig mogelijk een
uitvoeringsorganisatie op te starten conform het voorstel
zoals beschreven in de bijlagen van het collegebesluit,
mcl. de beschreven provinciale rol, Friese spelregels en de
financiering;

2. Deze uitvoeringsorganisatie een opdracht te geven van
minimaal 65 mw (met t ongeveer 130 oude,
weinig renderend n/of solitaire win molens verdwijnen
op het land).

Indiener(s) PvdA, Remco van Mau
CDA, Johan



Statenfractie FryslânP’IDA

Fryslâ ii
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In te vullen door de griffier

Amendement
nr.

Paraaf

Agendapunt
/7

Besluit

AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

Statenvergadering -

Agendapunt

Korte titel amendement Besluit tot plaatsing van 530 MW

Toelichting op het amendement:

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

Toevoegen aan overwegingen bij besluit:

1. Uit alle inspraakreacties op hoorzittingen en
inloopavonden, en alle berichten die de Staten hebben
ontvangen is gebleken dat er groot draagvlak is voor
windmolens op en langs de Afsluitdijk (als alternatief voor
het windpark Fryslân).

2. De gemeente Sud-west Fryslân (waar de meeste
windmolens staan) zich meermaals heeft uitgesproken
voor de opstelling op en langs de Afsluitdijk.

Besluit Schrappen uit tekst besluit:

3. Voor de invulling van de 530,5 mw te kiezen voor windpark
IJsselmeer (350mw) en het Windpark Kop Afsluitdijk (36
mw) en deze planologisch te reserveren;

5. Voor de plaatsing van windturbines in het IJsselmeer te
kiezen voor een clusteropstelling in het zoekgebied zoals
opgenomen in de ontwerp Structuurvisie Fryslân
Windstreek 2014.



10. Gedeputeerde Staten de opdracht te geven om de
Verordening Romte Fryslân te herzien en daarin:
a. de locatie voor nieuwe windturbines (....)
b. de wijze van overleg (....)
en aan ons in de eerste helft van 2015 ter vaststelling voor
te leggen.

12. Gedeputeerde Staten de opdracht te geven de
ontwerpen Structuurvisie Fryslân Windstreek 2014
voor het windpark IJsselmeer aan te passen en af te
stemmen op een omvang van 350 mw,enopnieuw aan
ons in de eerste helft van 2015 ter vaststelling voor
teleggen;

Geschrapte tekst vervangen door:

Toevoegen aan besluit:

3a Voor de realisatie van 530,5 mw te kiezen voor:
a) een locatie in het water (IJsselmeer/langs en op de

Afsluitdijk) van 316 mw;
b) het windpark Kop Afsluitdijk van 36 mw;
c) het windpark Noordoostpolder van 18 mw;
d) bestaande molens met een totaal van 160 mw;

3b Met het Rijk in overleg te treden om de variant op en langs
de Afsluitdijk uit te werken als door een groot deel van de
bevolking van Fryslân gewenst alternatief voor het windpark
Fryslân en deze uitwerking voor te leggen aan de Staten.

14 Gedeputeerde Staten de opdracht te geven in overleg met de
omgeving, compensatie, participatie, tijdelijkheid bij de
ontwikkeling van windparken door alle organisatorische en
planologische procedures op te starten om dit besluit uit te
voeren.

Indiener(s)

/



Yn te foljen troch de griffier

filp)

Amendemint
nr.
Paraaf

Wurklistpunt Ii
Beslût

1 AMENDEMINT, op grûn fan Kêst 27 Reglemint fan Oarder

Steategearkomste PS 17 desimber 2014

Wurklistpunt 09B Wynenerzjy

Koarte titel Besliit ta realisaasje fan maksimaal 530,5 MW
amendemint

Taljochting op it amendemint:

De ûnderskreaune(n) stelt/steile it neifoigjende amendemint ût:
Oerwagings Skrasse tit oerwagings by besftit:

Taheakje oan oerwagings by besIiit:

1. Ut alle ynspraakreaksjes op harksittings en ynrinjûnen, en
alle berjochten dy’t de Steaten krigen hawwe bliken dien
hat dat der grut draachf lak is foar wynmûnen op en by de
Ofskitdyk lâns (as alternatyf foar It Wynpark Fryslân yn de
Iselmar)

2. De gemeente Sud-west Frysiân (dêr’t de measte
wynmûnen steane) him mear as ien kear ûtsprutsen hat
foar de opstelling op en by de Otslûtdyk lâns.

Besii,t Skrasse üt tekst besiit:

3. Voor de invulling van de maksimaal 530,5 MW te kiezen
voor windpark IJsselmeer (350 MW) en het Windpark Kop
Afsluitdijk (36 MW) en deze planologisch te reserveren;

5. Voor de plaatsing van windturbines in het IJsselmeer te
kiezen voor een clusteropstelling in het zoekgebied zoals
opgenomen in de ontwerp Structuurvisie Fryslân
Windstreek 2014.

10. Gedeputeerde Staten de opdracht te geven om de
Verordening Romte Frysiân te herzien en daarin:
a. de locatie voor nieuwe windturbines (....)
b. de wijze van overleg (....)
en aan ons in de eerste helft van 2015 ter vaststelling voor



te leggen.

12. Gedeputeerde Staten de opdracht te geven de
ontwerpen Structuurvisie Fryslân Windstreek 2014
voor het windpark IJsselmeer aan te passen en af te
stemmen op een omvang van 350 mw, en opnieuw
aan ons in de eerste helft van 2015 ter vaststelling voor
te leggen;

Skraste tekst ferfange troch:

Taheakje oan besltt:

3a Foar de realisaasje fan maksimaal 530,5 MW te kiezen foar:
a) In lokaasje yn it wetter (lselmar/Ofsktdyk) fan 352,5 MW;
b) It wynpark Noordoostpolder fan 18 MW;
c) Besteande mûnen mei in totaal fan 160 MW;

3b Mei it Ryk yn oerlis te gean om de fariant op en by de
Ofskitdyk lâns it te wurkjen as troch in grut part fan de Fryske
befolking winske alternatyf foar it Wynpark Fryslân;

14 Deputearre Steaten de opdracht te jaan om yn oerlis mei de
omjouwing en belutsen inisjatyfnimmers de aspekten
kompensaasje, partisipaasje en tydlikheid by de ûntwikkeling fan
wynparken tt te wurkjen en mei alle organisatoaryske en
planologyske prosedueres ûtein te setten dy’t ta itfiering fan dit
besltt fan neden binne.

Yntsjinner(s) (fraksje / namme / hantekenin

FNP, Annigje Toering



Yn te folgjen troch de griffier

Mpl
v

Amendemint

Paraaf

Wurklistpunt

Beskt

. AMENDEMINT, op grûn tan Kêst 27 Reglemint fan Oarder

Steategearkomste PS 17 desimber 2014

Wurklistpunt 09B Wynenerzjy

Korte titel amendement Opromplan en iitfieringsorganisaasje

Taljochting op t amendemint:

PS hawwe op 18 juny 2014 yn mearderheid by moasje (nrs. 9 en 10) ûtsprutsen dat foar
lokaasjes yn de Iselmar en de Ofslttdyk deselde betingsten steld wurde moatte dy’t Fryslân
foar de Wyn foar projekten op lân formulearre hat. Dat wol sizze opromjen fan de nije
turbines nei in X-tal jierren, partisipaasjemooglikheden foar de mienskip en in proporsjonele
bydrage fan dizze nije opstellingen oan it opromjen fan besteande mûnen op lân.

Underwiens hat bliken dien dat fan de kant fan de inisjatyfnimmers in businesscase op
basis fan 27,5 jier opromtermyn foar de nije turbines en in ferhâlding fan 1 (MW besteande
turbines op lân 6f te brekken) op 8 (MW nij te bouwen yn Iselmar en lof oan de Ofslûtdyk)
helber en realistysk is.

Underskreaune(n) stelt/steIle it neifolgjende amendemint ût:
Oerwagings Skrasse ût oerwagings by besltt:

Taheakje oan oerwagings by beskt:

1) Opromjen fan —yn earste ynstânsje — âlde en/of solitêre
wynturbines winske is om de kwaliteit fan de romte te
befoarderjen;

2) Yn it koalysje-akkoart ôfpraat is dat ‘it opromjen fan âlde,
net bot rendearjende mûnen (...) — ek by ryksprojekten fan
100MW en mear — in betingst foar it pleatsen van nije
mûnen (is).”

3) Yn t brief fan DS (datearjend 12 novimber 2013, wêryn)
yngien wurdt op it ferfolch op de Untwerp Struktuerfisy
Wynstreek 2012) stiet: “de uitgangspunten ten aanzien van
(..) sanering uit de ontwerpstructuurvisie” vast worden
gehouden.



4) Yn de taheakke by it kolleezjebesl(it in konkreet en didIik
itsteI stiet om sanearing op te pakken yn in
iitfieringsorganisaasje.

Beskt Skrasse it tekst besliit:

8. De gewenste sanering van 24,5 mw te onderschrijven in relatie
tot windpark Ijsselmeer, waarvoor Gedeputeerde Staten zich
zullen inspannen.

11. Gedeputeerde Staten de opdracht te geven om, zo
mogelijk samen met partijen in de mienskip, een
passende uitvoeringsorganisatie uit te werken mcl. de
provinciale rol daarin en de financiering;

Skraste tekst ferfange troch:

Taheakje oan besltt:

1. Deputearre Steaten de opdracht te jaan om, yn
oparbeidzjen mei partijen yn de mienskip en mei de
inisjatyfnimmers fan de parken oan de Ofslitdyk en yn de
Iselmar, foar 1 novimber 2015 mei in juridysk wetterticht
plan en in gaadlike organisaasjefoarm en finansjele opset
te kommen om foar nije wynparken oan de Ofsliitdyk en yn
de Iselmar te regeljen:

a. it opromjen fan de nije turbines nei 27,5 jier
b. de partisipaasjemooglikheden foar de Fryske

mienskip yn de nije parken
c. it opromjen fan besteande turbines op lân yn in

ferhâlding fan 1 (op te romjen MW) op 8 (nij yn
Iselmar en/of oan de Ofsliitdyk te pleatsen MW)

d. de eventuele provinsjale dielname en finansjele
ynbring dy’t dêrfoar nedich is;

2. Dizze titwurking oan PS foar besprek en wêr nedich ta
beslitfoarming foar te lizzen.

Yntsjinner(s) (fraksje / namme / hantekenirg—

FNP, Annigje Toering
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In te vullen door de griffier

Amendement nr.

Paraat

Agendapunt If

Besluit

AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

Statenvergadering 10 december 2014

Agendapunt 09B Windenergie

Korte titel amendement dorpsmolens

Toelichting op het amendement: mogelijk maken dat dorpen zelf windmolens exploiteren

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

Toevoegen aan overwegingen bij besluit:
. Dorpsmolens zoals bij Reduzum unieke voorbeelden zijn

van duurzame energieopwekking door en voor het dorp
waarbij

o Inwoners direct profiteren van de opbrengsten;
o inwoners zeggenschap hebben over besteding van

de opbrengsten;
. Dorpsmolens groot draagvlak hebben onder de bevolking

van deze dorpen;
. Dorpsmolens de sociale infrastructuur binnen deze dorpen

versterken;
. Dorpsmolens een vliegwielfunctie vervullen m.b.t. de

energietransitie;
. Dorpsmolens bij onze provinciale ambities passen;
. Een molen als dorpsmolen gekwalificeerd kan worden als

die voortgekomen is uit een lokaal initiatief, eigendom is
van de lokale bevolking en produceert voor de lokale
bevolking;

. Dorpsmolens zowel bij het dorp alsook op geografische
afstand van een dorp kunnen staan;

. Randvoorwaarden van tijdelijkheid en sanering ook
toegepast kunnen worden op dorpsmolens.



Indieners SP, Fenna Feenstra

GrienLinks, Retze van der Honing

Christen Unie, Anja Haga

D66, Klaas Hetting_—

Besluit Schrappen uit tekst besluit:
9. Geen nieuwe dorpsmolens inclusief opschaling toe te staan

Geschrapte tekst vervangen door:
9. Een regeling te ontwerpen waarbij dorpen de
keuzemogelijkheid krijgen:

a) zelf een dorpsmolen op te richten nabij het dorp;
b) een dorpsmolen te behouden en/of op te schalen;
c) te participeren in een cluster.

Toevoegen aan besluit:



ChrîstenUnie IiI.

Fryslân

$P

Statenvergadering

Agendapunt

17 december 2014

In te vullen door de griffier

Amendement
nr.

Paraaf

A1
Agendapunt

AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

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

Toevoegen aan overwegingen bij besluit:

Schrappen uit tekst besluit:
Besluit

7. De eisen te hanteren voor ontwikkeling en uitvoering van een
windturbineproject op land m.b.t. overleg, draagvlak, compensatie,
participatie, tijdelijkheid en sanering, zoals deze staan in
hoofdstuk 9 van de Adviesnotitie;

Geschrapte tekst vervangen door:

7. De eisen te hanteren voor ontwikkeling en uitvoering van een
windturbineproject op land m.b.t. overleg, draagvlak, compensatie,
participatie en sanering, zoals deze staan in hoofdstuk 9 van de
Adviesnotitie;

Toevoegen aan besluit:

8. Vergunningen voor nieuwe windturbines te verstrekken op
basis van een tijdelijkheid van 22,5 jaar c.q. te regelen dat de
initiatiefnemer privaatrechtelijk accoord gaat met herziening van
de bestemming na 22,5 jaar.

I—
Indiener(s) ChristenUnie, Anja Haga

SP, Fenna Feenstra

GrienLinks, Retze van der Honing(j

D66, Klaas HettingaJ_—





ChristenUnie
Fryslân

spu
GRIENLINKS

In te vullen door de griffier

Amendement
n r.

Paraaf

Agendapunt

Besluit

AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde 1

Statenvergadering

Agendapunt

Korte titel amendement Besluit tot plaatsing van 530 MW

Toelichting op het amendement:

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

Toevoegen aan overwegingen bij besluit:

1. Uit alle inspraakreacties op hoorzittingen en
inloopavonden, en alle berichten die de Staten hebben
ontvangen is gebleken dat er groot draagvlak is voor
windmolens op en langs de Afsluitdijk (als alternatief voor
het windpark Fryslân).

2. De gemeente Sud-west Fryslân (waar de meeste
windmolens staan) zich meermaals heeft uitgesproken
voor de opstelling op en langs de Afsluitdijk.

Besluit Schrappen uit tekst besluit:

3. Voor de invulling van de 530,5 mw te kiezen voor windpark
IJsselmeer (350mw) en het Windpark Kop Afsluitdijk (36
mw) en deze planologisch te reserveren;

5. Voor de plaatsing van windturbines in het IJsselmeer te
kiezen voor een clusteropstelling in het zoekgebied zoals
opgenomen in de ontwerp Structuurvisie Frysln
Windstreek 2014.

10. Gedeputeerde Staten de opdracht te geven om de
Verordening_Romte_Fryslân_te_herzien_en_daarin:





a. de locatie voor nieuwe windturbines (....)
b. de wijze van overleg (....)
en aan ons in de eerste helft van 2015 ter vaststelling voor
te leggen.

12. Gedeputeerde Staten de opdracht te geven de
ontwerpen Structuurvisie Fryslân Windstreek 2014
voor het windpark IJsselmeer aan te passen en af te
stemmen op een omvang van 350 mw,enopnieuw aan
ons in de eerste helft van 2015 ter vaststelling voor
teleggen;

Geschrapte tekst vervangen door:

Toevoegen aan besluit:

3a Voor de realisatie van 530,5 mw te kiezen voor:
a) een locatie in het water (IJsselmeer/Afsluitdijk) van 250

mw;
b) het windpark Noordoostpolder van 18 mw;
c) bestaande molens met een totaal van 160 mw;
d) Nieuwe molens op land met een totaal van 102 mw (na

sanering), in eerste instantie te kiezen uit de A-lijst van
FFDW, en als reserve in eerste instantie te kiezen voor
locaties bij industrieterreinen en/of infrastructurele werken;

3b Met het Rijk in overleg te treden om de variant op en langs
de Afsluitdijk uit te werken als door een groot deel van de
bevolking van Fryslân gewenst alternatief voor het windpark
Fryslân.

14 Gedeputeerde Staten de opdracht te geven om in overleg
met de omgeving te komen tot afspraken met betrekking tot
compensatie, participatie, sanering en tijdelijkheid bij de
ontwikkeling van windparken en alle organisatorische en
planologische procedures op te starten om dit besluit uit te
voeren.

Indiener(s) (fractie / naam / handtekening),__
(1 •

ChristenUnie, Anja Haga F?L1

SP, Fenna Feenstra

GrienLinks, Retze van der Honing

D66, Klaas Hettinga





In te vullen door de griffier

GRIENLINKS

Amendement
nr.

Paraat

Agendapunt

t

Besluit

. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

Statenvergadering

Agendapunt

Korte titel amendement Locatie A3 Sedyk

Toelichting op het amendement:

• Dat tegen plaatsing van windmolens op de locatie A3 Sedyk bezwaren bestaan
• Deze bezwaren als zwaarwegend beschouwd moeten worden

(fumigatie/verspreiding rook, nabij de Waddenzee, aanwezigheid van woningen
binnen 300 meter).

.

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

. De locatie A3 Sedyk te schrappen van de lijst van
mogelijke locaties voor het plaatsen van windmolens.

Indiener(s) GrienLinks Retze van der Honing ,)tLDÇ
SP Fenna Feenstra i!2D—





In te vullen door de griffier

GRIENLINKS

1 • • Chrîsten J: ;

Frysân

Schrappen uit tekst besluit:

“besluitpunt 7: De eisen te hanteren voor ontwikkeling en
uitvoering van een windturbineproject op land m.b.t. overleg,
draagvlak, compensatie, participatie, tijdelijkheid en sanering,
zoals deze staan in hoofdstuk 9 van de Adviesnotitie;”

Geschrapte tekst vervangen door:

“Eisen te formuleren voor ontwikkeling en uitvoering van een
windturbineproject op land en water m.b.t. overleg, draagvlak,
compensatie, participatie en tijdelijkheid zoals omschreven in de
Friese spelregels in de rapportage van Fryslân foar de wyn en die
voor te leggen aan PS”.

Amendement
nr. /7
Paraaf

(

Agendapunt

f
Besluit

AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

Statenvergadering 17 december 2014

Agendapunt Invulling Friese taakstelling windenergie

Korte titel amendement Amendement op besluitpunt 7: Friese spelregels

Toelichting op het amendement:

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

Indiener(s)





Toelichting op het amendement:

In te vullen door de griffier

Amendement

Paraaf

Agendapunt

Besluit

1

Overwegende dat:
- Een windpark met grote windmolens in het IJsselmeer een grote impact heeft op de

kwaliteiten, economische en toeristische waarde van het IJsselmeer enerzijds en
van de cultuurhistorische waarde van de plaatsen langs de lJsselmeerkust
anderzijds.

- Een eerlijke verdeling van de lasten van het plaatsen van windmolens het meest
rechtvaardig is.

- Het daarom voorkeur verdient het park zo veel mogelijk langs de rand van het
IJsselmeer / de Afsluitdijk te situeren, en het park te beperken tot een omvang van
maximaal 2 rijen.

- CU, SP, GL en D66 een amendement hebben ingediend over het aantal MW’s in
het water en op het land.

De onderaetekende(n’ stelt/stellen het voloende amendement voor
Overwegingen Schrappen uit overwegingen bij besluit:

Toevoegen aan overwegingen bij besluit:

Besluit Schrappen uit tekst besluit:

Beslispunten 3, 4 en 5.

AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

Statenvergadering 17 december 2014

Agendapunt 09. Yntegraal titstel Wynenerzjy

Korte titel amendement Verdeling MW



Geschrapte tekst vervangen door:

Toevoegen aan besluit:

• de hoeveelheid MW’s op water uitsluitend te beperken tot
maximaal twee rijen windmolens op en langs de Afsluitdijk.

Indiener(s) (fractie / naam / handtekening)

D66, Klaas Hettinga,



In te vullen door de griffier

Amendement

/
Paraaf

Agendapunt

Besluit

AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

Statenvergadering 17 december 2014

Agendapunt 09. Yntegraal ûtstel Wynenerzjy

Korte titel amendement Uitvoeringsorganisatie

Toelichting op het amendement:

Overwegende dat:

- Windenergie voor Fryslân geen doel op zich mag zijn, maar dat het een middel is,
dat moet bijdragen aan de transitie naar duurzame energie.

- Windenergie de aanjager moet worden van duurzame energie uit welke bron dan
ook.

- FFDW daarom voorstelt om een uitvoeringsorganisatie op te zetten die helpt de
huidige windmolenprojecten daadwerkelijk te realiseren.

- FFDW voorstelt voor deze uitvoeringorganisatie een onafhankelijke stichting in te
stellen, zodat de Provincie de handen vrij heeft om op te treden als regelgever
zonder daartoe ook te moeten optreden als toezichthouder, zoals veelvuldig plaats
vindt bij de overheid.

- FFDW voorstelt deze stichting als bestuurstaken mee te geven toezicht te houden
op de randvoorwaarden en spelregels (de Friese spelregels), het geven van
informatie en advies en het bevorderen van sanering via een saneringsfonds

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:

- besluitpunt 11

Geschrapte tekst vervangen door:

- Gedeputeerde Staten de opdracht te geven om op korte
termijn een stichting in het leven te roepen waarin een
uitvoeringsorganisatie wordt ondergebracht,
overeenkomstig het voorstel van Fryslân foar de Wyn, die
de verantwoordelijkheid heeft om de genoemde Friese
spelregels toe te gaan passen voor alle windprojecten in
de Provincie Fryslân.

- Gedeputeerde Staten de opdracht krijgen om hierbij de
provinciale rol en de financiering te regelen en dit voor te
leggen aan P5.

Toevoegen aan besluit:

Indiener(s) (fractie / naam / handtekening)

D66, Klaas Hettinqa,



FRIESE

Amendement
nr.

Paraaf

Agendapunt
9

Toelichting op het amendement:
• Dorpsmolen Reduzum heeft al jaren haar bestaansrecht bewezen
• Dorpsmolen Reduzum kan rekenen op een groot draagvlak van haar ingezetenen en de heeft de beste

scores behaald bij de TNS NIPO enquête
• Dorpsmolen Reduzum al jaren zorgdraagt voor veel compensatie en participatie van de plaatselijke

bevolking
• Dorpsmolen Reduzum geen negatieve gevolgen heeft voor de weidevogels.

De ondercietekende(n) steltlstellen het voiqende amendement voor
Overwegingen Schrappen uit overwegingen bij besluit:

9. Geen nieuwe dorpsmolens inclusief opschaling toe te staan;

Besluit Schrappen uit tekst besluit:

Geen nieuwe dorpsmolens in. opschaling toe te staan

Geschrapte tekst vervangen door:
Dorpsmolen Reduzum toe te staan met eventueel een vervanging van de molen
met meer capaciteit.

Toevoegen aan besluit:

Indiener(s) (fractie / naam /1andtekening)
Jelle Hiemstra Friese Koers fl

1 i
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‘ERS
In te vullen door de griffier

AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

Statenvergadering 17 december 2014

Agendapunt 09. Yntegraal ûtstel Wynenerzjy





FRIESE iERS
In te vullen door de griffier

AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

Statenvergadering 17 december 2014

Agendapunt 09. Yntegraal titstel Wynenerzjy

Toelichting op het amendement:
• Windpark Fryslân in het IJsselmeer zorgt voor een dramatische terugloop van de

toeristeninkomsten omdat de toeristen hun watervertier elders zullen zoeken. Onder andere
Makkum zal een harde klap te verduren krijgen.

• Windpark Fryslân in het IJsselmeer bij de kustplaatsen zorgt voor een significante terugloop
van de werkgelegenheid zoals Makkum.

• Windpark Fryslân in het IJsselmeer juridische obstakels geeft betreffende Natura 2000 door
een significante terugloop van trekvogels.

• Windpark Fryslân onvoldoende draagvlak heeft bij de plaatselijke bevolking
• Windpark Fryslân ervoor zorgt dat de gemeente Sûdwest-Fryslân bijna geheel zorg moet

dragen voor de windopgave van 530,5 MW windenergie.
• Windpark Fryslân zorgt voor een negatief imago van gemeente Sûdwest-Fryslân als

belangrijkste toeristengemeente van onze provincie.

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

3. Voor de invulling van de 530,5 MW te kiezen voor het windpark
IJsselmeer (350 MW)
5. Voor de plaatsing van windturbines in het IJsselmeer te kiezen voor
een clusteropstelling in het zoekgebied zoals opgenomen in het ontwerp
Structuurvisie Fryslân Windstreek 2014;
9.De gewenste sanering van 24,5 MW te onderschrijven in relatie tot het
windpark IJsselmeer, waarvoor Gedeputeerde Staten zich zullen
inspannen.
12. Gedeputeerde Staten de opdracht te geven het ontwerp
Structuurvisie Fryslân Windstreek 2014 voor het windpark IJsselmeer
aan te passen en af te stemmen op een omvang van 350 MW, en
opnieuw aan ons in de eerste helft van 2015 ter vaststelling voor te
leqqen.





Toevoegen aan overwegingen bij besluit:

Besluit Schrappen uit tekst besluit:

3. Voor de invulling van de 530,5 MW te kiezen voor het windpark
IJsselmeer (350 MW)
5. Voor de plaatsing van windturbines in het IJsselmeer te kiezen voor
een clusteropstelling in het zoekgebied zoals opgenomen in het ontwerp
Structuurvisie Fryslân Windstreek 2014;
9.De gewenste sanering van 24,5 MW te onderschrijven in relatie tot het

windpark IJsselmeer, waarvoor Gedeputeerde Staten zich zullen
inspannen
12. Gedeputeerde Staten de opdracht te geven het ontwerp
Structuurvisie Fryslân Windstreek 2014 voor het windpark IJsselmeer
aan te passen en af te stemmen op een omvang van 350 MW, en
opnieuw aan ons in de eerste helft van 2015 ter vaststelling voor te
leggen.

Geschrapte tekst vervangen door:
Windpark Fryslân niet toe te staan in het IJsselmeer

Toevoegen aan besluit:

1 Indiener(s) (fractie / naam / h nrt2kening)
lle Hiemstra Friese Koers





FRIESE

sv

ERS
In te vuflen door de griffier

Amendement
nr. /

Paraaf

Agendapunt

1

AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

Statenvergadering 17 december2014

Agendapunt 09. Yntegraal (itstel Wynenerzjy

Toelichting op het amendement:
• Er veel draagvlak bestaat bij de Friese bevolking om de Windmolens te plaatsen langs de

Afsluitdijk in opstelling van 2 rijen
• Insprekers van de inspraakavonden een duidelijke voorkeur hebben uitgesproken om

Windmolens te plaatsen bij de Afsluitdijk

• De Afsluitdijk als een energiedijk kan dienen

• Er serieus plannen bestaan voor een Windpark langs de Afsluitdijk

• De Afsluitdijk als een energiedijk in de toekomst kan dienen als een exportproduct

• Eneco heeft aan de gemeente 5W Fryslân van 15december2014 een doorgetimmerd

voorstel voor Windpark Afsluitdijk gepresenteerd.

• Er 350 MW Windenergie langs de Afsluitdijk eventueel kan worden geplaatst

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

Overwegingen Schrappen uit overwegingen bij besluit:

3. Voor de invulling van de 530,5 MW te kiezen voor het windpark
IJsselmeer (350 MW)

5. Voor de plaatsing van windturbines in het IJsselmeer te kiezen voor

een clusteropstelling in het zoekgebied zoals opgenomen in de ontwerp

Structuurvisie Fryslân Windstreek 2014;

9.De gewenste sanering van 24,5 MW te onderschrijven in relatie tot het

windpark Ijsselmeer, waarvoor Gedeputeerde Staten zich zullen

inspannen

12. Gedeputeerde Staten de opdracht te geven de ontwerp
Structuurvisie Fryslân Windstreek 2014 voor het wind park IJsselmeer
aan te passen en af te stemmen op een omvang van 350 MW, en





opnieuw aan ons in de eerste helft van 2015 ter vaststelling voor te
leggen;

Toevoegen aan overwegingen bij besluit:

Besluit Schrappen uit tekst besluit:

3. Voor de invulling van de 530,5 MW te kiezen voor het windpark
IJsselmeer (350 MW)
5. Voor de plaatsing van windturbines in het IJsselmeer te kiezen voor
een clusteropstelling in het zoekgebied zoals opgenomen in het ontwerp
Structuurvisie Fryslân Windstreek 2014;
9.De gewenste sanering van 24,5 MW te onderschrijven in relatie tot het

wind park IJsselmeer, waarvoor Gedeputeerde Staten zich zullen
inspannen
12. Gedeputeerde Staten de opdracht te geven de ontwerp
Structuurvisie Fryslân Windstreek 2014 voor het windpark IJsselmeer
aan te passen en af te stemmen op een omvang van 350 MW, en
opnieuw aan ons in de eerste helft van 2015 ter vaststelling voor te
leggen;

Geschrapte tekst vervangen door:
Windpark Afsluitdijk te realiseren met een opgave van 316 MW

Toevoegen aan besluit:

Indiener(s) (fractie / naam / hSdkening)
Jelle Hiemstra Friese Koers

r





1 Fryslân

In te vullen door de griffier

Amendement
nr.

Paraaf

Agendapunt
/7

Besluit

AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

Statenvergadering 17 december 2014

Agendapunt 09

Korte titel amendement Besluit tot plaatsing van 530,5MW

Toelichting op het amendement:

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

Toevoegen aan overwegingen bij besluit:

1. Uit alle inspraakreacties op hoorzittingen en
inloopavonden, en alle berichten die de Staten hebben
ontvangen is gebleken dat er groot draagvlak is voor
windmolens op en langs de Afsluitdijk (als alternatief voor
het windpark Fryslân).

2. De gemeente Std-West Fryslân (waar de meeste
windmolens staan) zich meermaals heeft uitgesproken
voor de opstelling op en langs de Afsluitdijk.

Besluit Schrappen uit tekst besluit:

3. Voor de invulling van de 530,5 MW te kiezen voor het
windpark IJsselmeer (350 MW) en het Windpark Kop
Afsluitdijk (36 MW) en deze planologisch te reserveren;

5. Voor de plaatsing van windturbines in het IJsselmeer te
kiezen voor een clusteropstelling in het zoekgebied zoals
opgenomen in de ontwerp Structuurvisie Fryslân
Windstreek 2014;



10. Gedeputeerde Staten de opdracht te geven om de Veror
dening Romte Fryslân te herzien en daarin:
a. de locatie voor nieuwe windturbines (
b. de wijze van overleg (....)
en aan ons in de eerste helft van 2015 ter vaststelling voor te
leggen.

12. Gedeputeerde Staten de opdracht te geven de ontwerp
Structuurvisie Fryslân Windstreek 2014 voor het windpark Ijssel
meer aan te passen en af te stemmen op een omvang van 350
MW, en opnieuw aan ons in de eerste helft van 2015 ter vaststel
ling voor te leggen;

Geschrapte tekst vervangen door:

Toevoegen aan besluit:

3a Voor de realisatie van 530,5 MW te kiezen voor:
a) Een locatie in het water langs en op de Afsluitdijk,

lijnopstelling, van 3161W (aan de ljsselmeerkant);
b) Het windpark Kop Afsluitdijk van 36 MW;
c) Het windpark Noordoostpolder van 18 MW;
d) Bestaande molens met een totaal van 160 MW;

3b Met het Rijk in overleg te treden om de variant op en langs de
Afsluitdijk uit te werken als door een groot deel van de bevolking
van Fryslân gewenst en deze uitwerking voor te leggen aan de
Staten.

14 Gedeputeerde Staten de opdracht te geven in overleg met de
omgeving, compensatie, participatie, tijdelijkheid bij de
ontwikkeling van windparken door alle organisatorisch en
planologische procedures op te starten om dit besluit uit te
voeren.



Statenfractie FryslânP’VDA
In te vullen door de griffier

motie nr. /

paraaf

Agendapunt

‘9

MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

- Met een voorstel te komen hoe om te gaan met bestaande en nieuwe dorpsmolens.

en gaan over tot de orde van de dag
-

Indiener(s) PvdA,

Statenvergadering

Agendapunt

De Staten, in vergadering bijeen op

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

Dorpsmolens zoals bij Reduzum unieke voorbeelden zijn van duurzame energieopwekking
door en voor het dorp, waarbij:

- inwoners direct profiteren van de opbrengsten;
- en zeggenschap hebben over besteding van de opbrengsten.

overwegende dat

1. Dorpsmolens alleen dorpsmolens zijn wanneer een dorp/wijk daar voor 75% in
participeren;

2. Dorpsmolens bij onze provinciale duurzame ambitie passen;
3. Dorpsmolens zowel bij het dorp als ook op geografische afstand van een dorp kunnen

staan.





PvDA :;
In te vullen door de griffier

MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde
Statenvergadering t — aoi
Agendapunt

De Staten, in vergadering bijeen op

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

- Er in ieder geval één windpark op het water (IJsselmeer/Afsluitdijk) zal worden
gerealiseerd;

- Binnen het Friese Fonds voor Schone Energie 10% (9 miljoen) is gereserveerd voor
provinciale deelname in windenergie.

overwegende dat:

- Het gewenst is om de inwoners van Fryslân mee te laten profiteren van de
opbrengsten;

- Het belangrijk is om oude en solitaire molens op het land op te ruimen;
- Het belangrijk is om inwoners te laten participeren in het windpark;
- Het belangrijk is om dorpen/wijken te laten participeren in het windpark;

tevens overwegende dat:
- De provincie kan deelnemen in windparken in zee en op land om de doelstellingen

participatie, opruimen en meer opbrengsten voor Fryslân te bereiken;
- Het gewenst is te komen tot een compensatiefonds en saneringsfonds.

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

zo spoedig mogelijk met een voorstel te komen, om zo maximaal mogelijk deel te nemen in
het windpark op het water (IJsselmeer/Afsluitdijk)

en gaan over tot de orde van de dag

Indiener(s) PvdA, TjerlVoig..
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Statenfractie Frys)ânPVrDÂ Steatefraksje

motie nr.

paraaf

De Staten, in vergadering bijeen op

gehoord hebbende de beraadslaging;

overwegende dat
- Er geen principieel verschil is tussen windmolens op het vasteland en water.

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

- De spelregels zoals verwoord in hoofdstuk 9 van de ambtelijke adviesnotitie zoveel
mogelijk toe te passen bij het windpark op water.

en gaan over tot de orde van de dag

Indiener(s) PvdA, Tjerk

In te vullen door de griffier

Agendapunt

_____

1
MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde
Statenvergadering —

Agendapunt

constaterende dat

- Fryslân foar de Wyn en in hoofdstuk 9 van de (ambtelijke) adviesnotitie een aantal
spelregels voor de ontwikkeling en uitvoering van windmolens op land zijn opgesteld;

- Deze spelregels over overleg, draagvlak, compensatie, participatie, tijdelijkheid en
sanering gaan;

- Deze spelregels worden vastgelegd in het collegevoorstel.



1



* PDÂ Statenfractie Fryslân
Steatefraksje Fryslân

In te vullen door de griffier

ar

Paraaf

Agendapunt

/9
Besluit

Motie, ex artikel 29 Reglement van Orde

Statenvergadering

Agendapunt o
De Staten, in vergadering bijeen op 17 december

Gehoord hebbende de beraadslaging;

Overwegende dat:
- er oude, onrendabele molens en of solitaire molens op het land kunnen worden

opgeruimd volgens de bijlagen van het collegevoorstel;
- er een saneringsorganisatie komt welke tot taak heeft om 65 MW aan windmolens

op te ruimen;

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

- de saneringsorganisatie op te dragen bij de keuze van de alternatieve landlocaties in
eerste instantie gebruik te maken van de in het coalitieakkoord beschreven locaties.

En qaan over tot de orde van de daq

Indiener(s) PvdA, Tjerk Voigt
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In te vullen door de griffier

FRYSLAN 0 Cvv0ev’

MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Statenvergadering 17december2014

Agendapunt 09. Yntegraal ttstel Wynenerzjy

De Staten, in vergadering bijeen op 17 december 2014

gehoord hebbende de beraadslaging;

overwegende dat
- de winning van het metaal neodymium in China verwoestende effecten ter plaatse

heeft op milieu en volksgezondheid
- dit in China gewonnen metaal neodymium in ruime mate soms in windturbines wordt

gebruikt
- duurzaamheidbeleid van Fryslân niet ten koste mag gaan van duurzaamheid en

volksgezondheid in andere regio’s

verzoekt het college

alleen medewerking te verlenen aan windplannen als de ontwikkelaar van tevoren een
schriftelijke verklaring afgeeft dat in zijn windturbines geen Neodymium is verwerkt uit
omgevingen waar de winning ervan zeer negatieve effecten heeft op milieu en
volksgezondheid, zoals in China.

en gaan over tot de orde van de dag

Indiener(s)
VVD — Sylvia Hosman

_____





In te vullen door de griffier

motie nr. 6

paraaf

Agendapunt

t

MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Statenvergadering 17december2014

Agendapunt 09. Yntegraal ûtstel Wynenerzjy

FRYSLAN

De Staten, in vergadering bijeen op 17 december 2014

gehoord hebbende de beraadslaging;

overwegende dat
- draagvlak een zeer belangrijke voorwaarde is voor het plaatsen van windturbines;
- gemeentes zeggenschap moeten hebben over hun eigen grondgebied;
- de locaties voor nieuwe windturbines worden geborgd in de Verordening Romte

Fryslân;
- het pakket van eisen wordt geregeld in de Verordening Romte Fryslân;
- in beslispunt lOb van het PS-voorstel wordt gesproken over overleg met de

omgeving

verzoekt het college

bij de herziening van de Verordening Romte Fryslân omtrent het overleg met de omgeving,
op te nemen dat als voorwaarde voor borging van locaties voor windturbines geldt dat
sprake is van draagvlak voor deze locaties bij de betrokken gemeenteraden.

en gaan over tot de orde van de dag
7)

Indiener(s) //

_________

VVD — Sylvia Hosman





In te vullen door de griffier

motie nr.

paraat

Agendapunt

1

MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Statenvergadering 17 december 2014

Agendapunt 09. Yntegraal itstel Wynenerzjy

FRYSLAN

De Staten, in vergadering bijeen op 17 december2014

gehoord hebbende de beraadslaging;

overwegende dat
- het plaatsen van windturbines grote schade kan aanbrengen aan het Friese

landschap;
- ondernemers in toeristische sector inkomstenderving verwachten door het plaatsen

van windturbines in hun -juist vanwege het fraaie landschap- voor toerisme
aantrekkelijke regio;

- windturbines zorgen voor waardedaling van huizen;
- omwonenden van windturbines last kunnen krijgen van geluidsoverlast,

uitzichtbelemmering met een bewegende horizon, en soms ook slagschaduw
- in besluitpunt 1 Ob uit het PS-voorstel gesproken wordt over compensatie;

verzoekt het college

bij de herziening van de Verordening Romte Fryslân omtrent compensatie voor de schade
van windturbines, op te nemen dat schade, veroorzaakt door de eventueel te plaatsen
windturbines, ruimhartig dient te worden gecompenseerd door de windexploitant middels
een laagdrempelige compensatieregeling via een arbitragecommissie waarbij de bewijslast
bij de exploitant zal liggen.

en gaan over tot de orde van de dag

Indiener(s)
VVD — Sylvia Hosman

LZ





Mpl Yn te foljen troch de Griffier

moasje nû. p
paraat

wurklistpunt

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

De Steaten, yn gearkomste by elkoar op de 17e fan de Wintermoanne,

Oerwaagjende dat

a. Op dit stuit yn Fryslân foar t hifkjen fan oanfragen foar ferfanging fan besteande
wynmûnen noch de âlde regels fan Wynstreek 2000 jilde;

b. Eigeners binnen de romte dy’t it gemeentelike bestimmingsplan jout de besteande
mûne ferfange kinne, ek as dy technysk en ekonomysk noch net te’n em is;

c. It Ryk op dit stuit noch subsydzje jout foar sokke ferfangings mei as gefolch dat der
by de gemeenten in soad oanfragen foar ferfanging lizze, dy’t yngeane tsjin it
foarnommen wynmûnebelied fan de Provinsje of itfiering fan dat nije belied sels
suver ûnmooglik meitsje;

d. PS Op 18 juny 2014 by it fêststellen fan de wizige Feroardering Romte in tydlik
moratorium fêstlein hawwe op it opskalen fan besteande solitêre turbines, yn
ôfwachting fan it nije provinsjale wynenerzjybelied;

e. Dit lykwols gjin beheining opsmyt foar it nijbouwen fan mûnen op it selde plak mei
deselde romtelike ferskiningsfoarm (ashichte, tiphichte) mar mei in grutter elektrysk
opwekkingsfermogen;

f. Op grûn fan Kêst 4.1, 5e lid fan de Wet Romtlike Oardering Provinsjale Steaten it
foech hawwe om in tariedingsbesltit te nimmen foarttrinnend op it fêststellen fan in
nij provinsjaal wynmûnebelied wêrmei ferfanging fan in besteande turbine wegere
wurde kin en/of betingsten en beheiningen oanjûn wurde kinne, soks om foar te
kommen dat in gebiet minder of ûngeskikt wurdt foar in nij belied fan opskalen en
sanearjen;

Fierder oerwaagjende dat

g. Provinsjale Steaten fan Flevolân op 29 oktober 2014 besletten hawwe ta sa’n
tariedingsbesltit, wêrby de needferoardering yngien is mei yngong fan 30 oktober
2014;

h. It Fryske Kolleezje fan DS nei oanlieding fan ‘Flevolân’ begjin novimber op de hichte
brocht fan dizze mooglikheid mei it fersyk om aksje te ûndernimmen mar dat PS
lykwols gun inkel berjocht ditoangeande berikt hat;

Steategearkomste

Wurklistpunt

PS 10-17 desimber 2014

09B Wynenerzjy

Underwerp: needferoardering moratoari um



i. PS it fan grut belang achtsje dat der regaad makke wurdt yn it tal solitêre
wynturbines yn Fryslân en dat de subsydzjedreaune herbou fan besteande turbines
dwers tsjin dit stribjen yngiet;

Fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten

a..Oanfragen toar it ferfangen fan mûnen op it selde plak mei deselde romtelike
ferskiningsfoarm (ashichte, tiphichte) mar mei in grutter elektrysk opwekkingsfermogen
ûnder it moratoarium te bringen sa’t dat by it fêststellen fan de wizige Feroardering Romte
op 18 juny 2014 regele is.

b. Om hjirta per omgeande in tariedingsbeskit foar PS ta te rieden lykas bedoeld yn Kêst
4.1, 5e lid fan de WRO, en dit oan PS ta besktfoarming foar te lizzen.

en gean oer ta de oarder fan de dei



ChrîstenUnie
Fryslân

In te vullen door de griffier

spu
Dc V-’.&”

motie nr.

paraaf

Agendapunt
/9

MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde
Statenvergadering 17 december 2014

Agendapunt 09B Yntegraal ûtstel Wynenerzjy

De Staten, in vergaoering bijeen op 17 december 2014

gehoord hebbende de beraadslaging;

Constaterende dat
- Participatie van de provincie Fryslân in windmolenprojecten in Fryslân leidt tot meer

opbrengsten voor Fryslân;
- er substantiële bedragen van meer dan 200 mln per 100 MW geplaatst vermogen aan

maatschappelijke kosten worden bespaard bij windprojecten op land t.o.v. windprojecten in
het IJsselmeer en/of op de Afsluitdijk;
deze opbrengsten en besparingen ingezet kunnen worden om de ambitie van Fryslân te
realiseren om in 2050 fossielvrij te zijn;
daarvoor onder meer het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy in het leven is geroepen;
toevoeging van (een deel van ) deze besparingen en deze opbrengsten uit windenergie aan
het FSFE dan ook verdedigbaar is.

Verzoeken de gedeputeerde;

• een deel van het rendement wat kan worden gerealiseerd middels deelname in
windprojecten en een deel van de besparing die met wind op land t.o.v. wind in IJsselmeer
wordt gerealiseerd een deel in te zetten voor duurzaamheid in Fryslân, bijvoorbeeld via
FSFE.

en gaan over tot de orde van de dag

Indiener(s) (fractie / naam / handtekening)

ChristenUnie,Aniaj

D66, Klaas Hettinga.

SP, Fenna Feenstra





ChrîstenUnie
Fryslân

In te vullen door de griffier

MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde
Statenvergadering 17 december 2014

Agendapunt 09B Yntegraal Citstel Wynenerzjy

De Staten, in vergadering bijeen op 17 december 2014

gehoord hebbende de beraadslaging;

Constaterende dat

- Fryslân foar de Wyn in zijn rapport ervoor pleit op korte termijn een
uitvoeringsorganisatie in het leven te roepen die een betrouwbare en onafhankelijke
centrale ingang is voor alle vragen over de realisatie van projecten en over
windenergie in het algemeen;

- deze uitvoeringsorganisatie tevens belast wordt met het begeleiden van de sanering;
- beide onderdelen van cruciaal belang zijn als het gaat om het vergroten van

draagvlak voor windmolenplannen in Fryslân
- deze uitvoeringsorganisatie daarmee een belangrijke factor kan zijn in het tijdig

realiseren van de opgave voor windenergie in Fryslân;
- dit evenzeer een landelijk belang is;
- om die reden een financiële bijdrage vanuit het rijk aan de uitvoeringsorganisatie te

verwachten valt.

Verzoeken de gedeputeerde;

• De minister te verzoeken om bij te dragen aan de kosten van de
uitvoeringsorganisatie.

en gaan over tot de orde van de dag

Indiener(s) (fractie / naam / handtekening)
1

ChristenUnie, Anja Haga

Klaas Hettinga, D66





In te vullen door de griffier

GRIENLINKS ChrîstenUn!e
Fryslân

Motie nr.
7,—

Paraaf

7’,
Agendapunt

7

Besluit

• MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Statenvergadering

Agendapunt

17 december 2014

Plaatsing 530,5 MW aan windmolens

Korte titel motie Functie vraagbaak in uitvoeringsorganisatie —laag
freciuent geluid

De Staten, in vergadering bijeen,

overwegende dat

- Er onrust is over de invloed van laag frequent geluid van hoge windmolens op de
gezondheid van mensen

- Er behoefte is aan ondersteuning en informatie op het gebied van de invloed van
laag frequent geluid

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

- Bij het opzetten van de uitvoeringsorganisatie (volgens de formule van Fryslân foar
de wyn) de vraagbaakfunctie zo in te richten dat er adequaat informatie en
ondersteuning op het gebied van het laag frequent geluid gegeven kan worden

- Er bij het ministerie op aan te dringen meer wetenschappelijk onderzoek te
verrichten naar de effecten van laag frequent geluid op de gezondheid van mensen

en gaan over tot de orde van de dag





In te vullen door de griffier

Motie nr. / / /
/2

Paraaf

z/
Agendapunt

t
Besluit

• MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Statenvergadering

Agendapunt

Korte titel motie

17 december2014

Invulling Friese taakstelling windenergie

deelname windparken IJsselmeer

De Staten, in vergadering bijeen op 17 december 2014,

overwegende dat

• lusten en lasten van windparken zo evenredig mogelijk moeten worden verdeeld;
• een substantieel deel van de opbrengsten ten gunste moet komen aan de

(lokale) bevolking en maatschappelijke doeleinden;
• binnen het Friese fonds voor Schone Energie 10% (9 miljoen) is gereserveerd

voor provinciale deelname in windenergie

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

de volgende uitgangspunten uit te werken in een regeling voor de Verordening Ruimte en
deze voor te leggen aan PS:

1. Participatie in het windpark of de windparken in het noordelijk deel van het
IJsselmeer moet zo maximaal mogelijk plaatsvinden, liefst op basis van een
meerderheidsbelang. En in ieder geval — ook bij een minderheidsbelang - moeten vooraf
bindende afspraken met de exploitant(en) worden gemaakt over naleving van de Friese
Spelregels zoals bedoeld opgesteld door Fryslân foar de wyn.
2. De jaarlijkse winst van het windpark zal voor een groot deel in Friesland worden
geherinvesteerd.
3. Voor de windparken wordt een gebiedsfonds opgericht.
4. Elk windpark levert een jaarlijkse bijdrage aan het gebiedsfonds ter grootte van
minstens 4000 euro per MW vermogen. Dit gebiedsfonds wordt aangewend voor het

GRIENLINKS SP
•PvDA Christen

Fryslan



verbeteren van natuur- en landschapswaarden, dan wel voor andere sociaal-
maatschappelijke doeleinden.
5. De bijdrage voor het gebiedsfonds dient vanaf het eerste jaar van daadwerkelijke
productie van het nieuwe windpark voldaan te worden.
6. Elk windpark biedt eerst omwonenden en daarna de Friese bevolking in het
algemeen gelegenheid tot financiële participatie voor tenminste 25 % van het in een
windpark te investeren vermogen.
7. Onderschrijven dat het in het noordelijk deel van het IJsselmeer te realiseren
windpark of windparken moet(en) bijdragen aan het saneren van windturbines op land, dat
daarover bindende afspraken gemaakt moeten worden, als de Provincie besluit financieel
deel te nemen in dat park of parken en dat daarbij zoveel mogelijk moet worden uitgegaan
van de verhouding 1:8;
8. Voor de realisatie van windpark(en) in het noordelijk deel van het IJsselmeer wordt
een regeling getroffen die verzekert dat aan de inhoud van deze motie zal worden voldaan.

en gaan over tot de orde van de dag

Indiener(s) GrienLinks Retze van der Honi
SP Fenna Feenstra
PvdA Tjerk Voigt
ChristenUnie Anja Haga



In te vullen door de griffier

GRIENLINKS SP

Motie nr.
ia

Paraaf

Agendapunt
9

Besluit

MOTIE, ex artikel 29 Recilement van orde

Statenvergadering

Agendapunt

17 december 2014

Invulling FriesetaakstelUng windenergie

deelname windparken IJsselmeerKorte titel motie

De Staten, in vergadering bijeen op 17 december 2014,

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

overwegende dat

• lusten en lasten van windparken zo evenredig mogelijk moeten worden verdeeld;
• een substantieel deel van de opbrengsten ten gunste moet komen aan de

(lokale) bevolking en maatschappelijke doeleinden;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

de volgende uitgangspunten uit te werken in een regeling vooor de Verordening Ruimte en
deze voor te leggen aan PS:

1. Participatie in het windpark of de windparken in het noordelijk deel van het
IJsselmeer moet plaatsvinden op basis van een meerderheidsbelang, of in geval een
meerderheidsaandeel niet haalbaar is, moeten vooraf bindende afspraken met de
exploitant(en) worden gemaakt over naleving van de Friese Spelregels zoals bedoeld
opgesteld door Fryslân foar de wyn.
2. De jaarlijkse winst van het windpark zal voor een groot deel in Friesland worden
cieherinvesteerd.





3. Voor de windparken wordt een gebiedsfonds opgericht.
4. Elk windpark levert een jaarlijkse bijdrage aan het gebiedsfonds ter grootte van
minstens 4000 euro per MW vermogen. Dit gebiedsfonds wordt aangewend voor het
verbeteren van natuur- en landschapswaarden, dan wel voor andere sociaal-
maatschappelijke doeleinden.
5. De bijdrage voor het gebiedsfonds dient vanaf het eerste jaar van daadwerkelijke
productie van het nieuwe windpark voldaan te worden.
6. Elk windpark biedt eerst omwonenden en daarna de Friese bevolking in het
algemeen gelegenheid tot financiële participatie voor tenminste 25 % van het in een
windpark te investeren vermogen.
7. Onderschrijven dat het in het noordelijk deel van het IJsselmeer te realiseren
windpark of windparken moet(en) bijdragen aan het saneren van windturbines op land, dat
daarover bindende afspraken gemaakt moeten worden, als de Provincie besluit financieel
deel te nemen in dat park of parken en dat daarbij zoveel mogelijk moet worden uitgegaan
van de verhouding 1:8;
8. Voor de realisatie van windpark(en) in het noordelijk deel van het IJsselmeer wordt
een regeling getroffen die verzekert dat aan de inhoud van deze motie zal worden voldaan.

en gaan over tot de orde van de dag

Indiener(s) (fractie / naam / handtekening)

GrienLinks Retze van der Honing
SP Fenna Feenstra .





In te vullen door de griffier

Motie nr. /
Paraaf

1
Agendapunt

/9
Besluit

MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Statenvergadering

Agendapunt

17 december 2014

09. Yntegraal titstel Wynenerzjy

Tender

De Staten, in vergadering bijeen op

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

Korte titel motie

overwegende dat

- Gekozen wordt voor de locatie van een windpark op en langs de Afsluitdijk.
- Het belangrijk is, dat ook dit windpark zo veel mogelijk voldoet aan de Friese

spelregels betreffende overleg, deelname, compensatie, participatie, tijdelijkheid en
sanering, zoals vermeld in het eindverslag van Fryslân foar de Wyn.

- Er nu één aanbieder is, maar mogelijk er ook andere komen.

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit

- De locatie van een windpark op en langs de Afsluitdijk na bestemming open te
stellen, te tende ren voor de aanbieder (s), die het meest voldoet aan de Friese
spelregels, zoals vermeld in het eindverslag van Fryslân foar de Wyn en waarbij
indien mogelijk Friese dorpen en ondernemers de voorkeur krijgen.

- Gedeputeerde staten opdracht te geven te onderzoeken in hoeverre actieve



deelname van de provincie in het ontwikkeltraject van het windparkopdeAfsluitdijk
kan bijdragen aan het waarborgen van de Friese spelregels.

en gaan over tot de orde van de dag

Indiener(s) (fractie/naam/haekening_
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FRIESE ;ERS

In te vullen door de griffier

motie nr. ( ,

paraaf /11
Agendapunt

MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Statenvergadering

Agendapunt

17 december 2014

09. Yntegraal Citstel Wynenerzjy

De Staten, in vergadering bijeen op 17 december 2014

gehoord hebbende de beraadsiaging;

constaterende dat:
• Het Windpark Sédyk op minder dan 300 meter afstand van de woningen van de

bewoners geplaatst zal worden wat in strijd is met het milieurecht.
• Het Windpark Sédyk op onvoldoende maatschappelijk draagvlak kan rekenen
• Het Windpark Sédyk zal meer dan bij de bestaande windturbines zorgdragen voor

negatieve effecten voor de Waddenzee en haar eilanden,
• De gemeenteraad van Harlingen heeft bij haar besluit van 5 december 2014 om

solitaire windmolens te saneren en de capaciteit meer dan te verdubbelen
• De inwoners van de gemeente Harlingen hebben de afgelopen jaren meer dan

gemiddeld een maatschappelijke onrust gehad door de REC, Zout en Gaswinning.

overwegende dat:
Dat de genoemde argumenten voldoende reden zijn om Windpark Sédyk niet toe te staan





Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit:
Windpark Sédyk niet op te nemen bij de provinciale doelstelling van 530,5 MW Windenergie
en gaan over tot de orde van de dag





FRIESE ERS

In te vullen door de griffier

motie nr. /-,

paraaf

Agendapunt

1’

MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Statenvergadering

Agendapunt

17 december 2014

09. Yntegraal iitstel Wynenerzjy

De Staten, in vergadering bijeen op 10 december 2014

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:
• Het Windpark van Harinxma onvoldoende draagvlak kan rekenen
• Het Windpark van Harinxma dicht gelegen is bij groot aantal woningen met kans op

hinder van omwonenden
• Het Windpark van Harinxma zorgt voor mogelijk negatieve effecten voor

weidevogels,
• De gemeenteraad van Harlingen heeft met haar besluit van 5 december 2014 om

solitaire windmolens te saneren en de capaciteit meer dan te verdubbelen
• De gemeente Harlingen en Franeker hebben de afgelopen jaren meer dan

gemiddeld maatschappelijk onrust gehad door de REC, Zout en Gaswinning.

overwegende dat:



1 Indiener(s) 1 (fractie / naam / h
1 Jelle Hiemstra Friese Koers

Dat de genoemde argumenten voldoende reden zijn om Windpark van Harinxma niet toe te
staan

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit:
Windpark Harinxma niet op te nemen bij de provinciale doelstelling van 530,5 MW
Windenergie

-

en gaan over tot de orde van de dag

r
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In te vullen door de griffier

Motie nr. / 1
Paraaf

Agendapunt

Besluit

MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Statenvergadering

Agendapunt

17 december 2014

09B Windenergie

dorpsmolensKorte titel motie

De Staten, in vergadering bijeen op

gehoord hebbende de beraadslaging;

overwegende dat
• Dorpsmolens zoals bij Reduzum unieke voorbeelden zijn van duurzame

energieopwekking door en voor het dorp waarbij
o Inwoners direct profiteren van de opbrengsten;
o inwoners zeggenschap hebben over besteding van de opbrengsten;

• Dorpsmolens groot draagvlak hebben onder de bevolking van deze dorpen;
• Dorpsmolens de sociale infrastructuur binnen deze dorpen versterken;
• Dorpsmolens een vliegwielfunctie vervullen m.b.t. de energietransitie;
• Dorpsmolens bij onze provinciale ambities passen;
• Een molen als dorpsmolen gekwalificeerd kan worden als die voortgekomen is uit

een lokaal initiatief, eigendom is van de lokale bevolking en produceert voor de
lokale bevolking;

• Dorpsmolens zowel bij het dorp alsook op geografische afstand van een dorp
kunnen staan;

• Randvoorwaarden van tijdelijkheid en sanering ook toegepast kunnen worden op
dorpsmolens.

dragen het college van Gedeputeerde Staten op:
een regeling te ontwerpen waarbij dorpen de keuzemogelijkheid krijgen:

a) zelf een dorpsmolen op te richten nabij het dorp;
b) een dorpsmolen te behouden en/of op te schalen;

PvDA

c) te participeren in een cluster



en gaan over tot de orde van de dag

Indieners SP, Fenna Feenstra

GrienLinks, Retze van der Honi9g-

Christen Unie, Anja Haga

D66, Klaas HettingaJ_

PvdA,

5ezk Uo(ct

ri



Yn te foljen troch de griffier

Statenfractie

Buisman

Moasje nr.

Paraaf

Wurklistpunt

‘9
Beslût

MOASJE, ex artikel 29 Reglement van orde

Steategearkomste

Wurklistpunt

Koarte titel fan de moasje

17 december 2014

5. Steate-ûtstel Integraal voorstel Windenergie Fryslân
2014
Wijziging Frysk volkslied

De Steaten, yn gearkomste byien op 17 december 2014
heard hawwende de rieplachting;
oerwaagjend dat

. Het Fryske volkslied onder andere de volgende zin bevat:

‘Wy sjonge it bêste lân fan d’ierde’ (Wij bezingen het beste land van de Aarde)

. Uitvoering van het windmolenplan desastreuze gevolgen heeft voor de leefbaarheid
in Fryslân, de mooiste provincie van Nederland

. Uitvoering van het windmolenplan desastreuze gevolgen heeft voor de sector
toerisme en recreatie, vooral in de gemeente Stdwest Fryslân en op het IJsselmeer

. Uitvoering van het windmolenplan desastreuze gevolgen heeft voor de visserij op het
IJsselmeer

fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten
De zin in het Fryske Volkslied: ‘Wy sjonge it bêste lân fan d’ierde’ te veranderen in:
‘Wy songen it bêste lân fan d’ierde’ (Wij bezongen het beste land van de Aarde)

en gean oer ta de oarder fan de dei

Yntsjinner(s) (fraksje / namme / hântekening)
Steatefraksje Buisman teLIîenaTr
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Â Statenfractie Fryslân
VD Steatefraksje Fryslân

ChristenUnie GRIENLINKS
motie nr.

paraat

Agendapunt

MOTIE, ex artikel 29 lid 7 Reglement van orde, Vreemd aan de orde van de dag over
De Sionsberg

In te vullen door de griffier

Fryslân
Slatenfrauw

Buisman
Qc vvr Vv

Statenvergadering 10 december 2014

Agendapunt

De Staten, in vergadering bijeen op 10 december 2014

gehoord hebbende de beraadsiaging;

constaterende dat:
— er een faillissement is uitgesproken over De Sionsberg;
— aansluiting tussen eerstelijnszorg en tweedelijnszorg in Noordoost Fryslân afneemt

door het faillissement van De Sionsberg;
— er door het faillissement een groot verlies aan werkgelegenheid ontstaat;
— er onzekerheid rondom de ouderenzorg ontstaat;
— het Rijk landelijke normen heeft opgesteld voor de aan rijtijden van

ambulancediensten;
— alternatieve plannen voor een herstart in voorbereiding zijn;
— gezondheidszorg een Rijksverantwoordelijkheid is.

overwegende dat:
— bereikbare regionale eerstelijnszorg en tweedelijnszorg van groot belang is;
— De Sionsberg voor de werkgelegenheid in Noordoost Fryslân heel belangrijk is;
— werkgelegenheid in de zorg in Noordoost Fryslân niet verloren mag gaan;
— de streekagenda ANNO een rol kan spelen bij het vormgeven van de zorg in

Noordoost Fryslân;
— de Friese bevolking moet kunnen rekenen op goede zorg dichtbij;
— de bevolking van Noordoost Fryslân haar gevoel van zorgzekerheid verliest bij het

sluiten van De Sionsberg;
— de provincie haar verantwoordelijkheid neemt op dit terrein; ‘wurk en soarch tichtby

minsken”;
— er op 25januari 2012 een motie Statenbreed is aangenomen om bij het Rijk sterk

aan te dringen op het maken van passende afspraken over het realiseren van
adequate acute zorg en geboortezorg in perifere en/of krimpgebieden. Alsmede toe
te zien op het handhaven van de maximale aanrijdtijden van ambulancevervoer;

— het belangrijk is dat het rijk, gemeenten en bevolking samenwerken bij het
ontwikkelen van initiatieven.



y--—



verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:
— om samen met het Rijk maatwerk op het gebied van zorg en werkgelegenheid te

realiseren; het rijk vergen op haar verantwoordelijkheid; GS vragen een
regisserende rol op zich te nemen, samen met de regio.

— bij het vormgeven en realiseren van maatwerk op het gebied van zorg en
werkgelegenheid gemeenten en de bevolking te betrekken, zoals beschreven in het
statement Noordoost Fryslân;

— een plan met een financiële onderbouwing op te stellen voor een proefproject
bereikbare acute regionale zorg in Noordoost Fryslân en dit plan voor te leggen aan
PS;

— als dit proefproject succesvol blijkt kan het uitgerold worden in andere regio’s.
en gaan over tot de orde van de dag.

\
Indiener(s) (fractie / naam / handtekening’ \../\_/

Douwe Hoogland, PvdA
Annigje Toering, FNP
Ynze de Boer, Christen Unie
Retze van der Honing, GrienLin s
Pieter Buisman, Fractie Buisma
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Agendapunt

Besluit

MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

10 december2014

Huifkartunnel N381

De Staten, in vergadering bijeen op 17 december 2014, gehoord hebbende de
beraadslaging;

constaterende dat,
- er een fietstunnel onder de N381 bij de Oude Willem gepland is, tussen het Nationale park
‘Drents Friese Wold’ en anderzijds Appelscha hoog,
- de huidige geplande tunnel een sterk versoberde/bezuinigende variant is van de
oorspronkelijkgeplande landbouwtunnel,
- deze fietstunnel niet geschikt is voor huifkarren of voorrangsvoertuigen (politie, brandweer
en ambulance),
- de geplande tunnel te laag is voor een paard met ruiter, maar ook visueel te eng voor een
paard,
- voor 18december2014 er een besluit moet liggen, omdat er anders significante hoge
meerkosten ontstaan,

overwegende dat:
- Appelscha hoog een interessant gebied is voor recreatie en toerisme, met op de planning
een recreatieplas en 27 ha gereserveerd voor R&T-ondernemers,
- er een fors regionaal belang is,
- het mogelijk is dat door meevallers er nog ruimte gevonden kan worden binnen de
begroting van de N381
- Provinciale Staten gaat over aanpassingen van de begroting van de N381,
- de gemeente Ooststellingwerf aangaf dat zij deze geplande fietstunnel een te magere
variant vindt en dat zij graag partner wil zijn om tot opwaardering te komen,
- een tunnel voor huifkarren (en voorrangsvoertuigen) bevorderlijk is voor de bereikbaarheid
van het gebied en aantrekkelijk is voor de (recreatieve) economie,

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om binnen de begroting van de N381 de
fietstunnel te wijzigen in huifkartunnel en gaan over tot de orde van de dag.

(fractie / naam / h(ndtekøning)._’
CDA, Teus Dorrepr7’
SP-Jacob van der Hoek
GrienLinks- Retze van’dejHc
VVD-Sylvia Hosman
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MOTIE, ex artikel 29 lid 7 Reglement van orde, Vreemd aan de orde van de dag over
De Sionsberg

Fryslân

In te vullen door de griffier

Statenvergadering 10 december 2014

Agendapunt

De Staten, in vergadering bijeen op 10 december 2014

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:
— er een faillissement is uitgesproken over De Sionsberg;
— aansluiting tussen eerstelijnszorg en tweedelijnszorg in Noordoost Fryslân afneemt

door het faillissement van De Sionsberg;
— er door het faillissement een groot verlies aan werkgelegenheid ontstaat;
— er onzekerheid rondom de ouderenzorg ontstaat;
— het Rijk landelijke normen heeft opgesteld voor de aanrijtijden van

ambulancediensten;
— alternatieve plannen voor een herstart in voorbereiding zijn;
— gezondheidszorg een Rijksverantwoordelijkheid is.

overwegende dat:
— bereikbare regionale eerstelijnszorg en tweedelijnszorg van groot belang is;
— De Sionsberg voor de werkgelegenheid in Noordoost Fryslân heel belangrijk is;
— werkgelegenheid in de zorg in Noordoost Fryslân niet verloren mag gaan;
— de streekagenda ANNO een rol kan spelen bij het vormgeven van de zorg in

Noordoost Fryslân;
— de Friese bevolking moet kunnen rekenen op goede zorg dichtbij;
— de bevolking van Noordoost Fryslân haar gevoel van zorgzekerheid verliest bij het

sluiten van De Sionsberg;
— de provincie haar verantwoordelijkheid neemt op dit terrein; “wurk en soarch tichtby

minsken”;
— er op 25januari 2012 een motie Statenbreed is aangenomen om bij het Rijk sterk

aan te dringen op het maken van passende afspraken over het realiseren van
adeciuate acute zorci en Qeboortezorçl in perifere en/of krimpoebieden. Alsmede toe



te zien op het handhaven van de maximale aanrijdtijden van ambulancevervoer;
— het belangrijk is dat het rijk, gemeenten en bevolking samenwerken bij het

ontwikkelen van initiatieven.

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:
— om samen met het Rijk maatwerk op het gebied van zorg en zorgwerkgelegenheid te

realiseren; het rijk te vergen op haar verantwoordelijkheid; GS te vragen om samen
met de regio een ondersteunende rol op zich te nemen;

— bij het vormgeven en realiseren van maatwerk op het gebied van zorg en
werkgelegenheid gemeenten en de bevolking te betrekken, zoals beschreven in het
statement Noordoost Fryslân;

— als dit proefproject succesvol blijkt kan het uitgerold worden in andere regio’s.

spreken haar bereidheid uit

- om achter een gezamenlijk proefproject te staan en zijn desgevraagd bereid dit te
ondersteunen.

en gaan over tot de orde van de dag.

Indiener(s) (fractie / naam / handtekenii

Douwe Hoogland, PvdA
Annigje Toering, FNP
Ynze de Boer, Christen Unie
Retze van der Honing,
Pieter Buisman, Fr
Anton ter Aar,
Cees Vos, CI


