
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 en 2e berap wordt de subsidiestaat geactualiseerd en indien nodig wordt een aanvullende subsidiestaat 

opgesteld. In de onderstaande tabel staan de wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke subsidiestaat in de begroting 2020 en 1e berap 

2020 vermeld. 

Progr Bel. 

veld 

Subsidieontvanger Doelstelling Bedrag Begro-

ting 2020 

Toelichting 

4 2 Economic Board Noord-

Nederland 

Economic Board Noord-Nederland is het enige 

gremium dat de 3 O’s in Noordelijk verband bij el-

kaar brengt. 

In Noordelijk verband komen tot signaleren van 

kansen, gezamenlijke ambities en activiteiten die 

hieruit voortvloeien. 

100 In 2021 en 2022 € 

75.000 per jaar 

4 2 IPF YNBusiness Ynbusiness is er om ondernemers actief te benade-

ren en in de 1e lijn te helpen bij het realiseren van 

groei en ambitie. 

407 Tijdelijk € 407.200 per 

jaar t/m 2021 

4 5 Fietsplatform Beheren van de fietsinfrastructuur. O.a. het behe-

ren van de LF-routes en de routedatabank, in stand 

houden van een meldsysteem bij problemen bij 

routes, communicatie rondom de routes en aan-

spreekpunt in internationaal verband. Daarnaast 

beheer van de Europese routes (EuroVelo) en het 

opstellen van een provinciale kennisrapportages 

19 € 18.195 per jaar voor 

2020, 2021, 2022 en 

2023 

4 5 Friesland Convention Partners 

(FCP) 

Friesland promoten en verkopen als aantrekkelijke 

zakelijke en congresbestemming, zodat er meer 

zakelijke bezoekers naar Friesland komen.  

67 Alleen 2020 
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Progr Bel. 

veld 

Subsidieontvanger Doelstelling Bedrag Begro-

ting 2020 

Toelichting 

4 5 IPF Toerisme Alliantie Fries-

land 

De Toerisme Alliantie Fryslân (TAF) functioneert als 

katalysator tussen de betrokken partijen van de 

gastvrijheidseconomie. De subsidie is voor de ex-

ploitatie van de TAF, inclusief het stimuleren van 

innovaties en het uitvoeren van experimenten bin-

nen de Gastvrijheid economie van Fryslân. 

360 Tijdelijk € 360.000 in 

2020 en € 160.000 in 

2021 

4 5 Merk Fryslân Merk Fryslân is de regiomarketingorganisatie van 

de provincie Fryslân die invulling geeft aan een 

overkoepelende regiomarketingstructuur in de pro-

vincie. De stichting werkt primair aan de toeristische 

marketing en promotie, ondersteunt productontwik-

keling en het gastheerschap van Friesland. De 

Waddeneilanden worden hierbij als apart merk 

vermarkt. Daarnaast deelt de stichting haar marke-

tingkennis met de stakeholders op de domeinen 

wonen, werken en studeren. Om de regiomarketing 

te realiseren, is samenwerking met de onderne-

mers, gemeenten, provincie en andere stakehol-

ders onontbeerlijk. 

485 Tijdelijke verhoging met 

€ 485.000 per jaar t/m 

2023 

4 5 NHL/Stenden Pilotfase Toerisme Collectief Fryslân. De ambitie is: 

via de triple helix het innovatief vermogen van gast-

vrijheidsondernemers vergroten en het beroepson-

derwijs (MBO én HBO) koppelen aan de grotere 

maatschappelijke opgaven dmv gezamenlijk wer-

ken op locatie in living labs 

227 Alleen 2020 

4 5 Wandelnet Beheren van de nationale of landelijke  wandelin-

frastructuur. O.a. het mogelijk maken om te wande-

len door het aanbrengen van bebording, het com-

municeren over de routes en het beheer wanneer 

er onvolkomenheden optreden. 

45 € 44.617 per jaar voor 

2020, 2021, 2022 en 

2023 

5 1 Gemeente Weststellingwerf Laatste periode van het project Aandachtsgebieden 400 Bedrag voor de periode 

2020 t/m 2023 
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Progr Bel. 

veld 

Subsidieontvanger Doelstelling Bedrag Begro-

ting 2020 

Toelichting 

5 1 Regiodeal Noordoost Fryslân Provinciale cofinanciering t.b.v. de Regiodeal 

Noordoost Fryslân, onderdeel Versnellingsagenda 

 

(Mogelijk eenzelfde bedrag aan Rijksbijdrage, als 

het Rijk hun bijdrage in het provinciefonds stort) 

1.938 Bedrag voor de jaren 

2019 en 2020 samen, 

voor de jaren 2021 t/m 

2024 een bedrag van 

€ 969.000 per jaar. 

5 1 Rijksuniversiteit Groningen Leerstoel Bevolkingsdaling en Leefbaarheid 13 In totaal € 64.000  

(2020 t/m 2023) 

5 1 Stichting Doarpswurk Vrijwilligers Academie Fryslân 50 Alleen 2020 

5 2 Stichting Fries Museum Provinciale cofinanciering op de OCW-middelen 

t.b.v. coronamaatregelen 

225 Alleen 2020 

5 2 Slieker Film Provinciale cofinanciering op de OCW-middelen 

t.b.v. coronamaatregelen 

31 Alleen 2020 
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