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BESPREKPUNTEN 
 

Bestemming 
Fryslân 

O B1 Deltaplan Noordelijk Nederland – onderzoeksrapport 
‘Gezamenlijke feitenbasis Deltaplan Noordelijk Nederland  
(deel B)’ en vervolgproces 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Tweede lezing 
N.a.v. de Tweede Kamermotie van Amhaouch c.s. is onder de vlag van SNN 
het document ‘Bouwstenen voor het Deltaplan: Noordelijk Nederland en het 
Stedelijk Netwerk Nederland beter verbonden (deel A)’ opgesteld en 
aangeboden aan het Kabinet. Dit deel A omvat de eerste aanzet van het 
Deltaplan vanuit van Noordelijk Nederland (Fryslân, Groningen, Drenthe en 
Flevoland) aan het Rijk. In april 2021 hebben GS deze bouwstenen ter 
informatie aan PS Fryslân aangeboden. Als vervolg hierop hebben het Rijk 
en de vier betrokken provincies opdracht gegeven tot een verdiepend 
onderzoek naar de haalbaarheid van de bouwstenen. Op 15 februari hebben 
GS in een eerste lezing kennisgenomen van het onderzoek. Nu volgt de 
tweede lezing met een aanbiedingsbrief aan PS en Friese gemeenten en de 
communicatiestrategie.  

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van het onderzoeksrapport ‘Gezamenlijke feitenbasis 
Deltaplan Noordelijk Nederland (deel B)’; 

2. kennis te nemen van het Verslag Expertpaneloverleg Deltaplan voor 
Noordelijk Nederland over deel B; 

3. de notitie met de gezamenlijke duiding van SNN en Flevoland van het 
onderzoeksrapport deel B vast te stellen; 

4. PS te informeren over het onderzoeksrapport ‘Gezamenlijke feitenbasis 
Deltaplan Noordelijk Nederland (deel B)’ per brief met kenmerk 
01969465 met als bijlagen de gezamenlijke duiding SNN-Flevoland en 
het onderzoeksrapport waarmee het onderzoeksrapport ‘Gezamenlijke 
feitenbasis Deltaplan Noordelijk Nederland (deel B)’; 

5. de colleges van de Friese gemeenten te informeren over het  
onderzoeksrapport ‘Gezamenlijke feitenbasis Deltaplan Noordelijk 
Nederland (deel B)’ per brief met kenmerk 01969629 met als bijlagen 
de gezamenlijke duiding SNN-Flevoland en het onderzoeksrapport 
waarmee het onderzoeksrapport ‘Gezamenlijke feitenbasis Deltaplan 
Noordelijk Nederland (deel B)’. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Bestuurszaken  B2 Beantwoording schriftelijke vragen 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

GS stellen de antwoorden op de schriftelijke vragen op grond van artikel 41 
RvO vast. Het betreft: 
b. Beantwurding skriftlike fragen fan de ChristenUnie/ dhr. L. van der Pol 

oer de evaluaasje fan de doarpshuzen regeling fan 14 febrewaris 
2022; 

c. Beantwoording schriftelijke vragen van de SP/ mevr. H. Goede, de 
PvdD/ dhr. M. Brouwer en GrienLinks/ dhr. J. Knol over 
Weidevogelcompensatie bij fietspad Súd Ie d.d. 14 februari 2022. 

   
  D.S. beslute: 

1. de brief bij punt b te wijzigen en gedeputeerde Fokkinga te 
mandateren die brief vast te stellen; 

2. de brief bij punt c gewijzigd vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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gearkomste fan D.S. 8 maart 2022 

 
Bestuurszaken  B3 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt om de onderstaande brief aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Informatie betreffende afwijzen ontheffingen voor bovenmaatse 

schepen op de Vaarweg Heerenveen’ (01959729) van de opgave 
Mobiliteit. 

   
  D.S. beslute: 

de brief aan PS vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Omgevingszaken 
 

 B4 Uitstel invoering Omgevingswet en de provinciale 
Omgevingsverordening 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Met de Kamerbrief van 1 februari jl. heeft de minister van Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening opnieuw uitstel van de invoering van de 
Omgevingswet aangekondigd. Bezien wordt, samen met de bestuurlijke 
partners, welke datum verantwoord is om de Omgevingswet in werking te 
laten treden. De beoogde invoeringsdatum ligt nu op 1 oktober 2022 of 1 
januari 2023. De Omgevingsverordening kan niet eerder in werking treden 
dan de Omgevingswet. Toch is het gewenst de Omgevingsverordening wel 
eerder vast te stellen. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het voorstel voor het beoogde spoor van 
vaststelling en inwerkingtreding van de Omgevingsverordening en 
bijgaande PS brief vast te stellen (Bijlage 1); 

2. kennis te nemen van de brief van de minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening aan de Tweede Kamer (met kenmerk 2022-
0000057606) van 1 februari jongstleden (Bijlage 2). 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Publyksplein  B5 Stand van zaken Iepen Mienskipsfûns 2020 - 2021 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In bijgevoegde PS brief worden de Statenleden op de hoogte gebracht van 
de bereikte resultaten van 2020 en 2021.  
De hoofdboodschap van de factsheet is dat het Iepen Mienskipfûns een 
grote bijdrage levert aan het behalen van de resultaten van Lok op 1.  

   
  D.S. beslute: 

de brief aan PS te wijzigen en gedeputeerde Fokkinga te mandateren die 
brief vast te stellen.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Ondernemend en 
energiek Fryslân 

 B6 Gezamenlijke reactie Waddenprovincies op het concept 
Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het BO Waddengebied van 8 december 2021 stemde in met het vrijgeven 
van het concept-Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 voor 
een verdere bespreking met achterbannen. Het coördinerend ministerie van 
IenW heeft partijen gevraagd een eventuele reactie kenbaar te maken. 
Voorliggende reactie is een gezamenlijke reactie van de drie 
Waddenprovincies. Het betreft nog geen definitief besluit over instemming 
met het Uitvoeringsprogramma; dat volgt in mei/juni 2022. Dit GS-stuk is 
behandeld en aangehouden in de GS-vergadering van 1 maart jl. Deze 
aangepaste versie wordt ter besluitvorming aangeboden. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van het concept-Uitvoeringsprogramma 
Waddengebied 2021-2026 en het bijbehorende doelendocument; 

2. bijgaande gezamenlijke reactie op het concept-
Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 (U-brief, kenmerk 
01965292) vast te stellen en, na positieve besluitvorming hierover in 
de colleges van GS van Noord-Holland en Groningen, te verzenden 
aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat; 

3. bijgaande informerende brief aan Provinciale Staten (U-brief, 
kenmerk 01970110) vast te stellen en te verzenden met de onder 
punt 1 en 2 genoemde stukken als bijlagen; 

4. zich, met het oog op definitieve besluitvorming over het 
Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 (mei/juni 2022), in 
te spannen om middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering 
van het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 waarbij 
nadrukkelijk in beginsel de lijn is dit uit bestaande middelen te doen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Groen Fryslân  B7 Contourenschets Agenda Natuurinclusief 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Als onderdeel van het Programma Natuur wordt landelijk (IPO, LNV, 
Groene organsiaties) gewerkt aan Agenda Natuurinclusief. De planning is 
erop gericht om deze te presenteren op de Natuurtop tijdens de Floriade in 
Flevoland, op 13 juni a.s. De bijgevoegde contourenschets is een 
tussenrapportage aan de Tweede Kamer. Het geeft inzicht in de aard van 
de agenda en de thema’s (domeinen) die waarschijnlijk in de AN zullen 
worden opgenomen. De contourenschets is beleidsneutraal. Voorgesteld 
wordt om het document ter kennisname aan PS aan te bieden. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennisnemen van de contourenschetsvan de Agenda Natuurinclusief; 
2. de brief aan PS vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Klimaat en energie 
 

 B8 Aanschaf groene waterstof proefopstelling voor duurzame 
verwarming provinciaal steunpunt Uitwellingerga 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Eén van de resultaten uit het bestuursakkoord is om de provinciale 
organisatie en gebouwen energieneutraal en zelfvoorzienend te maken 
richting 2025.  
Een voorgestelde verduurzamingsmaatregel uit het implementatieplan voor 
een energieneutrale en zelfvoorzienende organisatie (okt 2020) is het in 
een proefopstelling toepassen van groene waterstof ter vervanging van het 
fossiele aardgasverbruik bij één van de provinciale steunpunten. 
Voorgesteld wordt dan ook om dit jaar (2022) over te gaan tot de 
daadwerkelijke aanschaf van deze in Fryslân geproduceerde innovatieve 
groene waterstof proefopstelling voor plaatsing en in gebruikname bij ons 
provinciale steunpunt in Uitwellingerga. 

   
  D.S. beslute: 

1. de firma Tieluk te Leeuwarden de opdracht te geven voor de levering 
van de proefopstelling groene waterstof voor steunpunt 
Uitwellingerga: 

2. in te stemmen met af te wijken van het geldende inkoopbeleid voor de 
inkoop voor opdrachten van leveringen en diensten, en deze 
specifieke eenmalige opdracht die hoger is dan het drempelbedrag 
van 30K voor leveringen, enkelvoudig onderhands te verstrekken; 

3. de kosten voor deze opdracht (€ 89.000,-) te financieren uit het 
gereserveerde innovatie budget voor het energieneutraal maken van 
de provinciale gebouwen. 
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Landbouw  B9 Uitvoeringsregeling NIL Veenweide Fryslân 2e openstelling 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Uitvoeringsregeling natuurinclusieve experimenten Regio Deal NIL voor 
het gebied Veenweide met een subsidieplafond van € 150.000 voor de 
periode 1 april 2021 tot en met 31 december 2021 is uitgevoerd. In de 
stuurgroep Regio Deal NIL is op 21 januari 2022 een continuering van de 
regeling aan de orde geweest en is ingestemd om dit ter besluitvorming 
voor te leggen aan GS Fryslân. 

   
  D.S. beslute: 

1. de Uitvoeringsregeling Natuurinclusieve experimenten Regio Deal NIL 
voor het Veenweidegebied vast te stellen; 

2. het subsidieplafond van € 100.000,- vast te stellen; 
3. de regeling voor de periode 1 maart 2022 tot en  

met 1 september 2024 open te stellen. 
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Bestemming 
Fryslân 

 B10 Aanvraag incidentele subsidie Klei in Veen Veenweide 
Innovatiecentrum Zegveld 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In het Veenweideprogramma 2021-2030 heeft Programmalijn 2 Bodem en 
Grondgebruik een belangrijke plaats, waarbinnen Klei in Veen één van de 
benoemde maatregelen is om veenoxidatie tegen te gaan. Vanuit het 
Veenweide Innovatieprogramma Nederland (VIPNL) wordt nu 
vervolgonderzoek ingezet op verdieping van de onderliggende 
mechanismen, uitbreiding naar meer regio’s en veensoorten.  
VIPNL wordt middels cofinanciering gefinancierd door het ministerie van 
LNV en regionale overheden. Bij de provincie is een incidentele subsidie 
aangevraagd van € 750.806,- voor vier jaar.  

   
  D.S. beslute: 

1. het Veenweide Innovatiecentrum Zegveld voor het project Klei in 
Veen een incidentele subsidie van € 750.806,- te verlenen voor een 
periode van vier jaar; 

2. de hiervoor benodigde middelen te dekken uit de middelen die 
beschikbaar zijn gesteld in het Werkplan 2022 Veenweide van het 
Veenweideprogramma 2021-2030; 

3. op grond van artikel 1.10, vijfde lid, onderdeel a, van de Asv af te 
wijken van de bepaling in artikel 1.10, eerste lid, onderdeel d, van de 
Asv, met dien verstande dat wel subsidie wordt verleend voor niet-
verrekenbare btw; 

4. de beschikking (DocBase 01967414 subsidiedossier PF2021/235201) 
vast te stellen; 

5. aan het hoofd van de afdeling Subsidiezaken mandaat te verlenen 
voor het nemen van een besluit op een verzoek tot wijziging van de 
subsidiebeschikking, voor zover die wijziging past binnen de aard van 
het project en niet leidt tot een verhoging van het verleende 
subsidiebedrag.  
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Bestemming 
Fryslân 

 B11 Aanvraag incidentele subsidie Natte teelten op waterrijk veen 
door stichting Landschap Noord-Holland 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Stichting Landschap Noord-Holland vraagt vanuit het Veenweiden 
Innovatieprogramma Nederland (VIPNL) een regionale 
cofinancieringsbijdrage aan voor onderzoek naar Natte teelten op waterrijk 
veen. Doel is om nieuwe duurzame vormen van landgebruik in het 
veenweidegebied en ecosysteemdiensten te ontwikkelen. Dit onderzoek 
past in het Veenweideprogramma 2021-2030, Programmalijn 3 It Nije 
Buorkjen. VIPNL wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en de 
regionale overheden. 

   
  D.S. beslute: 

1. de Stichting Landschap Noord Holland voor de uitvoering van het 
meerjarenprogramma Natte Teelten op waterrijk veen een incidentele 
subsidie van € 494.188,- te verlenen voor de periode van vier jaar; 

2. de subsidie ten laste te laten komen van de middelen die beschikbaar 
zijn gesteld in het Werkplan Veenweide 2022, onderzoek en 
monitoring; 

3. op grond van artikel 1.10, vijfde lid, onderdeel a, van de Asv af te 
wijken van de bepaling in artikel 1.10, eerste lid, onderdeel d, van de 
Asv, met dien verstande dat wel subsidie wordt verleend voor niet-
verrekenbare Btw; 

4. de beschikking (docbase 01932321 subsidiedossier PF2021/235207) 
vast te stellen; 

5. aan het hoofd van de afdeling Subsidiezaken mandaat te verlenen 
voor het nemen van een besluit op een verzoek tot wijziging van de 
subsidiebeschikking, voor zover die wijziging past binnen de aard van 
het project en niet leidt tot een verhoging van het verleende 
subsidiebedrag. 

   
 
Vastgoed en 
Grondzaken 

 B12 Ontgronding t.b.v. het eiland Tsjûkepôle – recreatieschap 
Marrekrite 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Invulling te geven aan de verleende regieopdracht van GS van 17-12-2017 
aan Marrekrite voor de verbetering van de eilandjes in de Tsjûkemar vanuit 
het Friese Merenproject door ontgronding toe te staan in afwijking van het 
bestaande ruimtelijk beleid (“De Romte Diele”). 

   
  D.S. beslute: 

de GR recreatieschap Marrekrite toestemming te verlenen om, in afwijking 
van het provinciale ruimtelijk beleid beleid, zand te winnen (ontgronden) in 
het Tsûkemar ten behoeve van werkzaamheden aan de Tsjûkepôle. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 2 t/m 8 maart 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten van 22 januari t/m 7 maart 2021 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
 
 
Leefbaar Fryslân 
 

 H3 De Museumfederaasje Fryslân in ynsidintele subsydzje ferliene 
foar it projekt Fan ‘e Souder 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Museumfederaasje Fryslân in ynsidintele subsydzje fan € 150.000,- 
ferliene foar it projekt Fan ‘e Souder út it programma No & Moarn. 

   
  D.S. beslute: 

1. in ynsidintele subsydzje fan € 150.000,- te ferlienen oan de 
Museumfederaasje Fryslân foar it projekt Fan ‘e Souder middels 
taheakke beskikkingsbrief; 

2. de begruttingswiziging fêst te stellen om de middels út it No en Moarn-
buzjet frij te jaan. 
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Publyksplein 
 

 H4 Uitvoeringstermijn noodfonds: No & Moarn - 500 euro regeling 
herinvoeren - kleine leefbaarheidsinitiatieven verlengen 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In dit GS stuk wordt voorgesteld om de uiterste uitvoeringsdatum van de 
Subsidieregeling Stimulering Leefbaarheidsactiviteiten in verband met de 
Coronacrisis te laten verzetten naar 25 november 2023. Door de 
coronamaatregelen zijn zijn sommige projecten nog niet uitgevoerd. In de 
geest van de corona-coulance uitspraken van GS worden nu voorgesteld de 
uiterste uitvoeringsdatum 2 jaar naar voren te schuiven. 

   
  D.S. beslute: 

het tweede gedeelte van artikel 10, eerste lid, van de Subsidieregeling 
Stimulering Leefbaarheidsactiviteiten in verband met de Coronacrisis te 
wijzigen.  
Hiermee komt de verplichting, wat betreft het uitvoeren van de activiteit of 
actie voor 25 november 2021, te vervallen en wordt dit 25 november 2023.  
De nieuwe tekst van artikel 10, eerste lid: De activiteit of actie waarvoor 
subsidie is verleend wordt uitgevoerd na 25 mei 2021 en voor 25 november 
2023. 

   
 
Publyksplein 
 

 H5 Uitstelverzoeken Iepen Mienskipsfûns 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Dit GS-stuk vraagt het college in te stemmen met een langere 
uitvoeringstermijn  
voor 4 verschillende IMF-projecten. De dienst heeft de maximaal toegestane 
uitsteltermijnen verleend. Het toestaan van extra uitvoeringstijd kan daarom 
alleen via GS in afwijking van de subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns 2016 
& 2020 met toepassing van de hardheidclausule uit de Algemene 
subsidieverordening provincie Fryslân 2013 (hierna Asv).  

   
  D.S. beslute: 

met toepassing van het bepaalde in artikel 5.4 Asv (hardheidsclausule) de 
maximale uitvoeringstermijnen zoals gesteld in artikel 12 en artikel 1.12 
overenkomstig de regeling IMF 2020 respectievelijk IMF 2016 van de 
regeling buiten werking te laten en in te stemmen met de 
verlengingsverzoeken van de volgende projecten;   

a. PF-2020/205103 - Vertellen kun je leren  
b. PF-2019/197732 - Nautische Scoutinglocatie met Allure  
c. PF-2020/205403 - Lippenhuizen skept op!  
d. PF-2018/190332 - Projectplan Spoorrijtuig Jelsum  
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Biodiversiteit, 
landschap en 
water 

 H6 Jaarbericht Fryske guozzeoanpak en bonus-malus 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Ut de Update fan de guozzeoanpak oer 2020-2021 docht bliken dat it tal 
guozzen yn Fryslân rûchwei gelyk wie as foarrich seizoen, it tal bunders mei 
skea justjes heger wie mar dat de skea (kilogram drûge stof) 3% omheech 
gien is. De gerspriis wie ferline jier wer twa sint heger as it jier dêrfoar. 
Benammen troch de hegere gerspriis is de útbetelle temjittekomming yn 
ferliking mei it trochsneed oer ôfrûne twa jier mei 15% omheech gien  
nei €10,5 miljoen. It beliedsdoel fan 5-10% skea reduksje wurd net helle. 

   
  D.S. beslute: 

1.  it ‘Jaarbericht Fryske guozzeoanpak 2021’ ta kundskip oan te nimmen; 
2.  of te sjen fan it tapassen fan de bonus-malusregeling en it eigen risiko 

foar grûnbrûkers bûten foerazjeergebieten te hanthavenjen op 20%; 
3.  taheakke brief oan PS fêst te stellen en it ‘Jaarbericht’ ta kundskip ta 

te stjoeren; 
4.  yn te stimmen mei taheakke parseberjocht. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Leefberens  H7 Mei-ûndertekenje brief Taskforce Wonen en Zorg 
(Hoogland, Fokkinga)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Taskforce Wonen en Zorg hat ynventarisearre wat de opjeften binne op 
it mêd fan wenjen en soarch. It is no tiid om konkrete stappen te setten om 
der foar te soargjen dat der genôch passende wenningen binne foar de 
Fryske âlderein. Omdat der yn Fryslân al in goed wurkjend netwurk is op it 
mêd fan wenjen en soarch wolle de Fryske ambassadeurs fan de Taskforce 
de minister fan VRO freegje om fan Fryslân in pilotprovinsje te meitsjen. 

   
  D.S. beslute: 

1. yn te stimmen mei taheakke brief fan de Taskforce Wonen en Zorg en 
mei te ûndertekenje; 

2. deputearre Fokkinga (wenjen) en deputearre Hoogland (soarch) te 
machtigjen de brief út namme fan ‘e provinsje Fryslân mei te 
ûndertekenjen.  
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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  

 

gearkomste fan D.S. 8 maart 2022 

 
Economie 
 

 H8 Vaststellen van twee subsidieregelingen MKB 
Innovatiestimulering Regio en Topsectoren, MIT Haalbaarheid 
2022 en MIT R&D Samenwerking 2022 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de twaalf provincies 
zijn voornemens om ook in 2022 de MIT-regeling weer open te stellen voor 
innovatieve ondernemers. Dit in afstemming met de Topsectoren en MKB-
Nederland. De MIT 2022 wordt samen met de provincies Groningen en 
Drenthe voor het Noordelijk Landsdeel door het SNN uitgevoerd.  
Aan uw college wordt voorgesteld om in te stemmen met de vaststelling van 
de Subsidieregelingen MIT Haalbaarheid 2022 en MIT R&D Samenwerking 
2022, inclusief de daar bijbehorende documenten. 

   
  D.S. beslute: 

1.  de subsidieregeling MIT Haalbaarheid 2022, met inbegrip van bijlage 
1 en de toelichting vast te stellen;                                                                  

2.  de subsidieregeling MIT R&D Samenwerking 2022, met inbegrip van 
bijlage 1 en de toelichting vast te stellen;                                                      

3.  in te stemmen met het beschikbaar stellen van een cofinancierings-
bijdrage voor het MIT 2022 van maximaal € 1.115.000,- ten laste van 
het Breedcofinancieringsbudget EU/EFRO/Interreg’;                                                                                 

4.  de begrotingswijziging vast te stellen.            
   

 
  


