
Bijlage III Aanvullingen op of verbeteringen van subsidiestaat begroting 2021 (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 

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

hoofdstuk 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 subsidieont-

vanger en het maximale subsidiebedrag vermeldt dan is er voldoende grondslag voor subsidieverstrekking. In de begroting wordt de subsidie-

staat opgenomen 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 2021 

en 1e berap 2021 vermeld. 

Progr Bel. 

veld 

Subsidieontvanger Doelstelling Bedrag begro-

ting 2021 

Toelichting 

3 1 Landschapsbeheer Stichting Landschapsbeheer Friesland (LBF) is 

binnen de provincie Fryslân adviseur, ontwikkelaar, 

verbinder en ambassadeur van het Friese land-

schap. Dit doet LBF samen met andere partijen. Ze 

verbinden de juiste partijen, luisteren, brengen 

kennis in en bieden ondersteuning in proces en uit-

voering. 

305 € 40.750,00 toege-

voegd tov subsidiestaat 

wegens doorschuif van 

2020 naar 2021 van-

wege uitstel activiteit 

wegens Covid-19 

4 1 IPF  Basis Een innovatiesysteem waarbinnen partners geza-
menlijk systeeminnovatie (vernieuwingen) realise-
ren die doorwerken in 
de Friese economie en samenleving om de vitali-
teit de komende jaren te borgen. 

115 

4 2 NOM Financiering NOM en noordelijke clusterorganisa-

ties 

650 € 650.000 per jaar voor 

de jaren 2021, 2022, 

2023 en 2024 (totaal    

€ 2.600.000). Provincie 

Drenthe is gemanda-

teerd voor besluiten 

1



Progr Bel. 

veld 

Subsidieontvanger Doelstelling Bedrag begro-

ting 2021 

Toelichting 

verstrekking boekjaar-

subsidie 

4 2,3 Tall Ship Races 2022 De stichting organiseert het evenement Tall Ship 

Races in juli 2022 in Harlingen. De provinciale bij-

drage is bedoeld voor de organisatie, marketing & 

communicatie en het publieksprogramma van dit 

internationaal grootschalig zeilevenement. Hier-

mee krijgt maritieme technologie, een van de vijf 

onderscheidende clusters in onze Beleidspro-

gramma Economie, een enorme impuls 

270 € 270.000,- voor 2021 

€ 270.000,- voor 2022 

4 5 Stichting Club van Aanjagers 

van de Tsjûkemar 

Aanjaagactiviteiten voor Tsjûkemar Regio: van 

“doorvaartmeer” naar “bestemmingsmeer”. Doel is 

dat de initiatiefnemers het projectontwikkelingspro-

ces van-onder-op faciliteren. De projecten zijn erop 

gericht het gebied aantrekkelijker te maken voor 

meerdere doelgroepen, ofwel dat het een “bestem-

mingsgebied” wordt waar een ieder graag langer 

verblijft. 

50 Alleen 2021 

5 1 St. Foar de Neiteam Verhogen deelname aan het skûtsjesilen (door jon-

geren) en bevordering bekendheid van het skûtsje-

silen in het algemeen 

10 € 3.000 extra in 2021 

(doorgeschoven subsi-

die en werkzaamheden 

2020 vanwege corona) 

5 1 Gemeente Noardeast-Fryslân 
namens ANNO 

uitrol DorpsOntwikkelingsMaatschappij (DOM)’s in 

ANNO-gemeenten (fase 2) 

300 Eenmalig voor 2021 

5 2 Fries Jeugdorkest Jonge musici (leeftijd 12-24 jaar) uit Friesland een 

podium te bieden om in een orkest met symfoni-

sche bezetting plezier te beleven aan samen mu-

ziek maken, streven naar professionele kwaliteit en 

bijzondere talenten door laten groeien naar het 

conservatorium. 

17 Per jaar voor de peri-

ode 2021-2024 

2



Progr Bel. 

veld 

Subsidieontvanger Doelstelling Bedrag begro-

ting 2021 

Toelichting 

5 3 Cedin Utfiering jaan oan de realisaasjeplannen fan alle 

ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 

ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnder-

wiisomjouwing wêrbinnen’t alle learlingen optimaal 

Frysk leare kinne. De programma's fan de Fryske 

skoalle- radio en -televyzje stypje it Frysk yn it ba-

sisûnderwiis, befoarderjen fan Fryske taal ûnder 

bern mei it tydskrift Tsjil en befoarderjen fan de 

Fryske taal ûnder jongerein mei it tydskrift LinKk. 

985 Taalplan Frysk 2030-

ambysje útfiering reali-

saasjeplan ûnderdielen: 

Foarskoalsk: €16.926 

Primêr ûnderwiis: 

€549.141 

Fuortset ûnderwiis: 

€287.014 

Middelber beropsûder-

wiis: €19.780 

Spesjaal ûnderwiis: 

€76.147 

Heger beropsûnder-

wiis:€ 36.225 

Foar de jierren 2021, 

2022, 2023 en 2024 

5 3 Fryske Akademy Stifting, dy't har taleit op it wittenskiplik ûndersyk 

en ûnderwiis yn en oangeande Fryslân en syn 

mienskip, skiednis, taal en kultuer. 

2955 De subzydsje bestiet 
út: - In ryksbydrage 
(lumpsum) fan €1,5 mil-
joen dy’t OCW ear-
merke oermakket nei it 
provinsjefûns.  
- In provinsjale eksploi-
taasjesubsydzje fan 
€1.2 miljoen en in tyde-
like provinsjale bydrage 
fan €200.000 foar it 
fuortsterkjen fan de wit-
tenskiplike organi-
saasje (fernijingsym-
puls 2020-2024). 

6 2 Hip-058  v.o.f. Winkelruimte exploiteren 5 Intergrale kostprijs 

compenseren voor het 

kunnen betalen van de 

3



Progr Bel. 

veld 

Subsidieontvanger Doelstelling Bedrag begro-

ting 2021 

Toelichting 

marktconforme huur-

prijs. Bedrag voor 2021 

6  2  Maatschap Ogenblik  Winkelruimte exploiteren  3  Integrale kostprijs com-

penseren voor het kun-

nen betalen van de 

marktconforme huur-

prijs. Bedrag voor 

2021  

 

 

 

 

4




