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Collegebesluit 

1. Het college van burgemeester en wethouders de bijgevoegde concept-Actieve info naar de raad 
toe te sturen 

 

Toelichting/achtergrond 

Zie onderstaand 
 
Inleidend 
Er is een Funderingsaanpak voor het Veenweidegebied Fryslân opgesteld. Het is onderdeel van het 
Fries Veenweideprogramma 2021-2030. Binnenkort neemt het college van Súdwest-Fryslân over de 
Funderingsaanpak een standpunt in. Daarna wordt de aanpak voorgelegd aan de raad. Wat valt 
hierover in procedure zin op dit moment te zeggen. 
 
Ontwerpaanpak en terinzagelegging 
De Funderingsaanpak is een gezamenlijk document van de Friese overheden in het veenweidegebied 
(provincie, waterschap en zeven gemeenten). Na eerdere besluitvorming over de ontwerpaanpak in 
de verschillende colleges (augustus 2022) is de ontwerp-Funderingsaanpak ter inzage gelegd (tot en 
met 22 oktober 2022). De ontwerp-Funderingsaanpak werd eerder door Gedeputeerde Staten en het 
dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân vastgesteld. De colleges van B&W van de zeven veenweide-
gemeenten namen de aanpak vooralsnog voor kennisgeving aan. Wel ging men akkoord met de ter-
inzagelegging. Uw raad is hierover via een eerdere Actieve info op de hoogte gebracht (6 september 
2022). 
 
Ingediende zienswijzen/advies Funderingstafel 
Na de terinzagelegging van de ontwerpaanpak zijn de ingediende zienswijzen beoordeeld, is een 
reactienota opgesteld en is de Funderingsaanpak hierop deels aangepast. Er is ook specifiek een 
reactie gegeven op het advies van de Funderingstafel. Ook dit heeft deels geleid tot aanpassingen.  
Op basis hiervan is de Funderingsaanpak, met de daarbij gevoegde stukken in reactie op de 
ingekomen zienswijzen en het advies van de Funderingstafel, op route gebracht voor besluitvorming 
bij provincie, waterschap en de zeven veenweidegemeenten.  
 
Route besluitvorming 
De processen om tot besluitvorming te komen lopen niet overal gelijk. Het dagelijks bestuur van 
Wetterskip Fryslân heeft de aanpak op 8 november 2022 vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben 
15 november 2022 een besluit genomen. De meeste colleges van B&W volgen eind november of 
december 2022. De besluitvorming in het college van Súdwest-Fryslân zal plaatsvinden in december 



 

2022. Wanneer het college van Súdwest-Fryslân een besluit heeft genomen zal uw raad een 
raadsvoorstel toegestuurd krijgen (met de bijbehorende stukken). 
 
Waarom loopt de besluitvorming niet overal gelijk? Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van 
Wetterskip Fryslân hechten eraan om in december 2022 een besluit te nemen over de Funderings-
aanpak. Niet alleen om de start van de nieuwe Funderingsaanpak bij voorkeur al medio 2023 te 
laten plaatsvinden, maar ook vanwege de verkiezingen voor provincie en waterschap in maart 2023. 
December 2022 is de laatste maand waarin belangrijke dossiers nog op de agenda kunnen bij 
Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur. Eerder was het streven om bij alle gemeenteraden het 
voorstel ook in december 2022 te behandelen. Het bleek niet overal haalbaar. Daarom behandelen 
de gemeenteraden het voorstel in januari 2023 (in Súdwest-Fryslân op 2 februari 2023). 
 
Inhoudelijke beoordeling van de Funderingsaanpak 
Deze Actieve info gaat nog niet in op de inhoud van de Funderingsaanpak. Een toelichting op en 
beoordeling van de aanpak volgt in het nog toe te sturen raadsvoorstel. 
 
Persbericht 
Bijgevoegd is het persbericht zoals dat eerder door de Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân is 
verspreid.  
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