
 

 

AGENDA VFG portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen 
 
Datum:  7 maart 2018 
Tijd:  10.00 - 12.00 uur  
Plaats:  Loft Provinsjehûs, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden 
 

 
1. Opening en vaststellen van de agenda   10.00 uur 

    
2. Vaststellen verslag van de bijeenkomst van 19 december 2018 

 

Bijlage Conceptverslag van de bijeenkomst van 19 december 2018 
 

 
3. Mededelingen en ingekomen stukken         

 
A. Memo Problematiek Wet Natuurbescherming, ingediend door Jan Dijkstra, Waadhoeke 

Dijkstra vraagt uw mening over bijgevoegde memo. Daarom hierbij het verzoek de memo vooraf 
door te nemen! 
 

B. Vervanging vertegenwoordigers gemeenten Wenjen oerlis  
Wegens het aftreden van Roelof Bos en Henk Deinum als wethouder zijn er twee vacatures 
ontstaan in het provinciale ‘Wenjen oerlis’. Stella van Gent en Anko Postma zijn verder de 
vertegenwoordigers vanuit de Friese gemeenten in dit overleg. De provincie heeft de VFG verzocht 
vervangers te vragen.  
Begin dit jaar is de vraag uitgezet bij de regio Noardeast-Fryslân/Dantumadiel en Leeuwarden. 
Vanuit de regio Noardeast-Fryslân/Dantumadiel is de reactie gekomen dat zij dit eerst graag in hun 
bestuurlijk overleg willen bespreken.  
Voorgesteld wordt vanuit de gemeente Leeuwarden  de opvolger van de heer Deinum, Hein de 
Haan, als vertegenwoordiger af te vaardigen.  
 

C. Memo stand van zaken plan van aanpak De Friese Aanpak Omgevingsvisie 
Deze memo wordt nagezonden. 

 

Bijlage a. Memo Problematiek Wet Natuurbescherming 
c.  Memo stand van zaken De Friese Aanpak  Omgevingsvisie 
(Nazending) 

 

 
4. Ketensamenwerking in de Bouw en Infra; Duurzaam beton en asfalt  10.20 uur 

Presentatie door Dirkjan Bours en Daaf de Kok (Bouwcirculair)  
 

Bijlage - Oplegnotitie 
4.1 Bijlage BouwCirculair informatieblad VFG 

 

 
 
 
 



 

 

5. Huisvesting Arbeidsmigranten  10.50 uur 
Presentatie door Frank van Dijk (Adviseur projecten, Kenniscentrum Handhaving en Naleving, VNG) 

 

Bijlage - Oplegnotitie 
5.2 Bijlage Factsheet Arbeidsmigranten 

 

 
6. Netwerk voor ondersteuning lokale initiatieven  11.05 uur 

Presentatie door Johannes Kramer (Gedeputeerde) 
 
Graag de volgende vraag hiervoor voorbereiden: Als u denkt aan lokale initiatieven, welke rol is er dan als 
eerste voor de gemeente weggelegd? 

 

Bijlage - Oplegnotitie 
6.2 Bijlage Infographic Beleidsbrief Leefberens 
 

 
7. Mededelingen en huishoudelijke zaken            11.45 uur 
 

a. Mededelingen vanuit de VNG commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit 
De Friese afgevaardigde in de VNG commissie Ruimte en Wonen zijn Hein Kuiken,  
wethouder van Harlingen. De heer Kuiken informeert de portefeuillehouders over de laatste 
ontwikkelingen binnen de VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit. De agenda van het laatste 
overleg is als bijlage toegevoegd. 
 

b. Mededelingen vanuit de provincie Fryslân 
Ter vergadering wordt u geïnformeerd over de laatste stand van zaken met betrekking  
tot een aantal actuele onderwerpen (o.a. omgevingsvisie) die op dit moment binnen  
de provincie spelen. 

 
c. Mededelingen vanuit de Provinciale Commissie Landelijk Gebied (PCLG) 

Frans Veltman, wethouder van De Fryske Marren en afgevaardigde namens de VFG in de  
PCLG, informeert de portefeuillehouders over de laatste ontwikkelingen binnen de PCLG. 

 
 
8. Volgende VFG portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen    

Het eerstvolgende portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen staat gepland voor 12 september 2019 
van 10.00 – 12.00 uur. Suggesties en ideeën voor onderwerpen of thema’s kunnen tijdens deze 
bijeenkomst worden ingediend of via het VFG secretariaat worden gemeld.  

 
 
9. Rondvraag  

 
 

10. Sluiting                 12.00 uur 


