
Bijlage III    Aanvullingen op of verbeteringen van subsidiestaat begroting 2020 (bedragen x € 1.000,-) 

Artikel 4.23 lid 1 Awb schrijft voor dat een subsidie alleen verstrekt mag worden op grond van een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke ac-

tiviteiten subsidie kan worden verstrekt. Op de periodieke subsidieverstrekking, zoals budgetsubsidies, zijn de algemene bepalingen uit hoofd-

stuk 2 van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 (ASV) van toepassing. Dit is echter geen wettelijk voorschrift zoals bedoelt 

in artikel 4.23 Awb. Artikel 4.23, derde lid, aanhef en onder c Awb biedt in deze situatie uitkomst. Indien de begroting de subsidieontvanger en 

het maximale subsidiebedrag vermeldt dan is er voldoende grondslag voor subsidieverstrekking. In de begroting wordt de subsidiestaat opge-

nomen om hieraan te voldoen. Bij de 1e berap wordt de subsidiestaat geactualiseerd en indien nodig wordt een aanvullende subsidiestaat op-

gesteld. In de onderstaande tabel staan alleen de wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke subsidiestaat in de begroting 2019 vermeld. 

Progr Bel. 

veld 

Subsidieontvanger Doelstelling Bedrag 

Begroting 

2020 

Toelichting 

2 1 Gemeente Waadhoeke Bijdrage realisatie oplossing voor het verwijderen van een 

openbaar toegankelijke spooroverweg 

414 

3 1 Zuivelcoöperatie Schiermon-
nikoog U.A, 

De essentie van het project is om tot een andere wijze van 
melkveehouderij te willen komen, passend bij de karakteristie-
ken van Schiermonnikoog (eiland, natuur en toerisme), waar-
mee men een verminderde uitstoot van stikstof wil realiseren 
alsmede te komen tot een solide verdienmodel voor de be-
trokken agrariërs. Het betreft proceskosten voor 2020 en  
voorbereidingskosten in 2020 voor de bouw en ontwikkeling 
van een zuivelfabriek op het eiland. 

164 

4 1 Innovatieplatform Fryslân (IPF) Een innovatiesysteem waarbinnen partners gezamenlijk sys-
teeminnovatie (vernieuwingen) realiseren die doorwerken in 
de Friese economie en samenleving om de vitaliteit de ko-
mende jaren te borgen. 

115 

4 1 Vereniging Circulair Fryslân 
(VCF) 

Het structureel ondersteunen van de vereniging in haar activi-
teiten om de circulaire economie in Fryslân aan te jagen.  

200 

4 3 Stichting Water Alliance Versterken van de internationale positie van de Friese water-
technologiesector. 

250 

4 5 NHL/Stenden Pilotfase Toerisme Collectief Fryslân. De ambitie is: via de 
triple helix het innovatief vermogen van gastvrijheidsonderne-
mers vergroten en het beroepsonderwijs (MBO én HBO) kop-
pelen aan de grotere maatschappelijke opgaven dmv geza-

60 
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menlijk werken op locatie in living labs. 

5 1 St Doarpswurk Ondersteunen van de basisinfrastructuur van Netwerk Duur-
zame Dorpen, waarin er kennisuitwisseling, begeleiden van 
initiatieven, netwerken en samenwerking plaatsvindt. 

200  

5 1 Samenwerking tussen Tumba, 
HANNN en COC 

Project “Sûnens en mienskip”: een meerjarig samenwerkings-
project dat zowel inhoudelijk als organisatorisch zorgt voor 
nieuwe verbindingen waarbij wordt ingezet op een gedrags-
verandering voor de lange termijn op het vlak van discrimina-
tie- en eenzaamheidsbestrijding en gezondheidsbevordering. 
De bedoeling van het project is meer gezonde jaren in een 
omgeving waar iedereen meetelt en mee kan doen. 

300  

5 1 Gemeente Ooststellingwerf Laatste deelproject i.h.k.v. het 14-jarige project Aandachtsge-
bieden. 

410  

5 1 Stichting Club van Aanjagers Aanjagen van projecten, zodat de burgers van de Tsjûkemar-
regio wakker worden in een gebied dat ze zelf ontwikkeld 
hebben. Het Tsjûkemar is niet langer een doorvaartmeer, 
maar een verblijfsmeer. Dit i.h.k.v. externe initiatieven. 

75  

5 1 Rijksuniversiteit Groningen RUG-leerstoel Bevolkingsdaling en Leefbaarheid in Noord-
Nederland  

10 Tijdelijk per jaar voor de 
periode 2020 t/m 2025 

5 2 Stichting Explore the North Een stevige fundering neerzetten voor het taalproductiehuis 200  

5 2 Centrum voor Film in Friesland Subsidie is bestemd voor filmvertoningen in het filmhuis en 

behoud en beheer filmarchief. De subsidie is bestemd voor 

het steunpunt film en voor filmvertoningen van algemeen pro-

vinciaal belang, incl. Filmfestival 

179 Voor 2020 tijdelijk met 

€ 50.000 verhoogd voor het 

filmarchief en met € 50.000 

voor het Noordelijk Filmfes-

tival 

5 2 Stichting Welcome to the Vil-

lage 

Welcome to the Village is een internationaal podiumkunsten-

festival dat jaarlijks plaatsvindt in het recreatiegebied de 

Groene Ster, Leeuwarden. 

70  

5 2 St. Keunstwurk: Jong talent Beoogd resultaat van deze subsidie is dat jong (muziek) talent 

in Fryslân de kans krijgt zich op verschillende niveaus in een 

doorgaande lijn te ontwikkelen. De focus ligt daarbij op mu-

ziek, maar voor cross overs of multidisciplinaire projecten is 

zeker ook ruimte. 

54 Stond in de begroting 2020 

onder ontvanger “St. 

Keunstwurk: De Fulkaan”, 

maar dit moet zijn “St. 

Keunstwurk: Jong talent” 
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5 3 NHL Stenden lectoraat Meerta-
ligheid & Geletterdheid 

Het lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid heeft als hoofd-
doel om de taalontwikkeling van leerlingen en studenten te 
optimaliseren als resultaat van interventies gericht op: 
a) de ontwikkeling en implementatie van een didactiek van 
meertaligheid, die de waardering en het gebruik van meerta-
ligheid in het onderwijs stimuleert en tegelijkertijd rekening 
houdt met regionale, migranten- en schooltalen; 
b) de ontplooiing van dialogische meertalige interactie, waarbij 
leerlingen nieuwe kennis construeren en tegelijkertijd hun 
mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden verbeteren; 
c) het stimuleren van geletterdheid bij leerlingen op de basis-
school en in het voortgezet onderwijs, door een holistisch 
perspectief op geletterdheid te hanteren, waarbij verschillende 
stakeholders (b.v. ouders of bibliotheken) een rol spelen. 

152  

5 3 Fryske Akademy a. Stifting, dy't har taleit op it wittenskiplik ûndersyk en ûnder-
wiis yn en oangeande Fryslân en syn mienskip, skiednis, taal 
en kultuer.  
b. Bydrage ûnderwiiskundige taak F.A. oan de Universiteit fan 
Amsterdam. 
 

1.677 • 1.127 foar de strukturele 
bydrage. Yn it bedrach 
is noch gjin rekken hâ-
lden mei yndeksearring. 
Dy wurdt by de 2e berap 
2020 foarlein oan DS. 

• 200 it jier foar tydlike 
bydrage fuortsterkjen 
wittenskiplike organi-
saasje, 2020 o/m 2024 

• 350k foar 2020 foar de 
reorganisaasjekosten 
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