
 
Begrotingswijziging Provinciale Staten 

Behandeling bij 1e Berap 2021 
 

 

 
Programma: 4 Economie 
Onderwerp :  I 8 Bijdrage Friese Projectenmachine 
 

 

Toelichting: 
Voorstel om te komen tot vorming van de Friese Projectenmachine (FPM), zoals 
aangekondigd in de Uitvoeringsagenda Fryslân en Europa 2020-2023.  
 
In vergelijking met andere (Noord-) Nederlandse regio’s is Fryslân nog in bescheiden mate 
gericht op Europa. Dit vertaalt zich onder meer in een beperkt bedrag aan Europese 
middelen dat in Fryslân neerdaalt. Ter versterking van de brede welvaart in Fryslân is het 
onze ambitie vanuit het bestuursakkoord om de komende jaren tenminste € 130 miljoen aan 
Europese middelen binnen te halen. Voor het binnenhalen van Europese middelen moeten 
uitstekende bovenregionale Friese projecten ontwikkeld worden. De Friese 
Projectenmachine moet hierin het instrument worden om te komen tot meer en betere 
projecten met  Europese aspecten, waarmee vanuit Fryslân met succes een beroep kan 
worden gedaan op Europese middelen. Onlangs is echter gebleken dat enkele aannames uit 
de Uitvoeringsagenda over de FPM niet toereikend waren. Voor het bereiken van de Friese 
ambities inzake Europa is een veel robuustere aanpak nodig is, waar aanvullende kosten 
aan verbonden zijn. Als Fryslân in Europa serieus wil kunnen oogsten dan zal het ook de 
grond serieus moeten bewerken en inzaaien. Voor 2022-2024 wordt de provinciale bijdrage 
volledig binnen de begroting opgevangen. Voor de ontwikkeling van projecten is het 
belangrijk nu te kunnen starten en voor 2021 is het onwenselijk om de benodigde bijdrage 
volledig bij opgave economie te belasten omdat dit dan andere activiteiten zal gaan 
beperken in de uitvoering van het behalen van de resultaten uit het bestuursakkoord. 

 
 

Voorstel: 
Instemmen met het beschikbaar stellen van  € 150.000 als provinciale bijdrage in de Friese 
Projectenmachine ten laste van het begrotingssaldo. 
 

 
 

 
Exploitatie 

Progr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 

Lasten 

4 Economie 150.000     

7 Begrotingssaldo -150.000     

 Totaal lasten 0 0 0 0 0 

Baten 

       

 Totaal baten 0 0 0 0 0 

 
 
 

 

 

 


