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Beslutelist gearkomste fan D.S. 8 november 2022 
 

Ofwêzich: deputearre Fokkinga 
 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
  b. Planning PS-stukken 

 is aangehouden. 
 
  c. Moties en toezeggingen, afgehandeld 

 wurdt wizige fêststeld. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 45    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 1 novimber 2022 
   wurdt ûnferoare fêststeld.   
 
 
 
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
 
Financiën 
 

 B1 Actualisatie huidige Legesverordening/ tarieventabel voor 2023 
als overbrugging i.v.m. uitstel Omgevingswet 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op dit moment ligt de Nota Actualisatie Legesverordening 2023 voor ter 
vaststelling aan Provinciale Staten. Deze is gebaseerd op de 
Omgevingswet, die op 01-01-23 in werking zou treden. Deze datum is 
wederom uitgesteld. De huidige Legesverordening dient ter overbrugging, 
hierbij dienen de tarieven geindexeerd te worden voor 2023.    

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de Verordening tot wijziging van de 
Legesverordening Provincie Fryslân 2019 (incl. Tarieventabel 2023) 
en deze ter vaststelling voor te leggen aan Provinciale Staten; 

2. het PS-stuk gewijzigd vast te stellen. 
   
  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 42 
RvO vast. Het betreft: 
b. Beantwoording schriftelijke vragen van GrienLinks/ dhr. J. Knol over 

Mestverwerking Fryslân B.V. in Wâlterswâld d.d. 13 oktober jl.; 
c. Beantwoording schriftelijke vragen van statenlid Wymenga-Kooistra/  

mevr. G. Wymenga-Kooistra over de optimalisatie N354 d.d. 28 
september jl.; 

d. Beantwoording schriftelijke vragen van GrienLinks/ mevr. C. Kuipers, 
PvdD/ dhr. M. Brouwer en SP/ mevr. H. Goede over de aanvraag van 
de omgevingsvergunning voor de REC d.d. 10 oktober jl.; 

e. Beantwoording schriftelijke vragen van D66/ dhr. D. van der Weijde, 
GrienLinks/ dhr. J. Knol, SP/ mevr. H. Goede en PvdD/  
dhr. M. Brouwer over biovergister Holwerd d.d. 13 oktober 2022. 

   
  D.S. beslute: 

De brieven vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

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

Voorgesteld wordt om de onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘besluitvorming Legesverordening 2023’ (02043590) van de 

afdeling Financiën (Deze brief is op 2 november jl. verzonden); 
c. Brief ‘Keren van Veen’ (02042860) van de opgave Groen Fryslân; 
d. Brief ‘Toezegging 2.906 Memorie van Toelichting WUR-rapport en 

toezegging 2.864 inzake IPO-propositie Stikstof en Natuur’ 
(02041373) van het programma Stikstof Fryslân; 

e. Brief ‘Toezeggingen wolf tijdens PS-vergadering 21 september 2022’ 
(02040202) van de opgave Biodiversiteit en landschap; 

f. Brief ‘Verlenging Regio Deal Noordoost Fryslân en 
Versnellingsagenda’ (02038600) van de afdeling Publyksplein; 

g. Brief ‘Verzoek uitstel behandeling nieuw ganzenbeleid’ (02041629) 
van de opgave Biodiversiteit en landschap. 

   
  D.S. beslute: 

1. de brieven aan PS bij punt b, c, e, f en g vast te stellen; 
2. de brief aan PS bij punt d gewijzigd vast te stellen.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Groen Fryslân  B4 Derde voortgangsrapportage van de Regio Deal NIL 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het Rijk is op hoofdlijnen geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering 
van de Regio Deal in de periode derde kwartaal 2021 tot en met het tweede 
kwartaal 2022. Van alle gebieden zijn streefbeelden en actieplannen 
opgesteld. Deze zijn nu in uitvoering. Om verschillende redenen is het Rijk 
gevraagd om de looptijd van de Regio Deal met een jaar te verlengen tot en 
met 2024. Dit verzoek is toegekend.  

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van Derde voortgangsrapportage Regiodeal NIL.  
2. bijgaande informerende brief aan PS, met kenmerk 02037498, vast te 

stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Ondernemend en 
energiek Fryslân 

 B5 Projecten Interreg North Sea call 2. 

(Fokkens, Douwstra, 
Poepjes) 

 

  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 
Nieuwe Interreg programma’s worden momenteel gestart. De provincie 
Fryslan kan meedoen aan interreg B (North Sea en Northwest Europe 
alsook aan Interreg Europe. Interreg B betreft transnationale samenwerking. 
In deze tweede call worden een aantal projecten ter besluitvorming aan GS 
voorgelegd ivm de aanvraag van cofinanciering. Het betreft hier de 
projecten Dark Sky, Building Based on Biobased (BBoBB), Waterwarmth en 
New Skills Impulse for Energy-transition Installers (NESSIE) 

   
  D.S. beslute: 

1.   niet In te stemmen met deelname aan het Dark Sky   
2.  de intentie uit te spreken om een provinciale cofinancieringsbijdrage 

ten laste van het Budget cofinanciering – Brede Budget EU te zullen 
verstrekken van in beginsel maximaal € 275.000 voor het project 
BBOBB, op voorwaarde dat het Monitoringscommissie van Interreg 
North Sea subsidie verstrekt aan genoemd project, overeenkomstig 
de financiële opstelling van dit project; 

3.  de intentie uit te spreken om een provinciale cofinancieringsbijdrage 
ten laste van het Budget cofinanciering – Brede Budget EU te zullen 
verstrekken van in beginsel maximaal € 250.000 voor het project 
Waterwarmth, op voorwaarde dat het Monitoringscommissie van 
Interreg North Sea subsidie verstrekt aan genoemd project, 
overeenkomstig de financiële opstelling van dit project; 

4.  de intentie uit te spreken om een provinciale cofinancieringsbijdrage 
ten laste van het Budget cofinanciering – Brede Budget EU te zullen 
verstrekken van in beginsel maximaal € 225.000 voor het project 
NESSIE, op voorwaarde dat het Monitoringscommissie van Interreg 
North Sea subsidie verstrekt aan genoemd project, overeenkomstig 
de financiële opstelling van dit project 

5.   bijgevoegde brief aan de Staten gewijzigd vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Economie  B6 Deelname Chemport Europe 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In onze inzet op circulaire economie is het thema circulaire kunststoffen een 
speerpunt. Op noordelijke schaal wordt ook aan dit speerpunt gewerkt 
vanuit Chemport Europe. Dat is een samenwerking tussen verschillende 
partijen in Noord-Nederland die investeren in groene Chemie en Biobased 
Economy. Nu circulaire kunststoffen een pijler wordt binnen Chemport 
Europe willen de provincie Fryslan en de gemeente Heerenveen onderdeel 
worden van Chemport Europe. Met het ondertekenen van de 
samenwerkingsovereenkomst op 8 november a.s. wordt de toetreding van 
de provincie Fryslân officieel bekrachtigd.  

   
  D.S. en KfdK beslute, elts foar eigen foech: 

1. de Chemport Europe Samenwerkingsovereenkomst namens de 
provincie aan te gaan; 

2. in te stemmen met het geactualiseerde strategische plan Chemport 
2020-2024; 

3. voor de jaren 2023 en 2024 een jaarlijkse bijdrage van € 110.000,-
beschikbaar te stellen voor Chemport Europe;  

4. gedeputeerde Douwstra volmacht te verlenen om de hiervoor 
genoemde overeenkomst namens de provincie te ondertekenen; 

5. gedeputeerde Douwstra mandaat te verlenen om namens GS deel te 
nemen aan het Bestuurlijk Overleg Chemport Europe. 
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Omgevingszaken 
 

 B7 Intrekken addendum toelichting Beleidsregels geur Bedrijven 
Fryslân 2019 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In 2021 hebben GS het begrip ‘nieuwe bron’ in de artikelsgewijze toelichting 
op art. 1 van de Beleidsregels geur Bedrijven Fryslân 2019 nader uitgelegd 
met een addendum op de toelichting van de beleidsregels. De hoogste 
bestuursrechter acht de uitleg niet aanvaardbaar zodat er aanleiding is tot 
het intrekken van het addendum.  

   
  D.S. beslute:  

1. het addendum op de artikelsgewijze toelichting t.a.v. artikel 1 van de 
Beleidsregels geur Bedrijven Fryslân 2019 in te trekken; 

2. de informerende brief aan Provinciale Staten over het besluit tot 
intrekking van het addendum op de artikelsgewijze toelichting vast te 
stellen (02041725).   

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 2 t/m 8 november 2022 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten gewijzigd vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten  
(Fokkens) 
  geen 
 
 
 
Bestuurszaken  H3 Opschonen subsidieregelingenbestand - herzien 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Uw college heeft bij besluit van 10 oktober jl., GS-stik nr. 02028943, een 
intrekkingsregeling vastgesteld waarmee 117 provinciale subsidieregelingen 
die niet meer actueel zijn en/of waaraan geen uitvoering meer wordt 
gegeven, worden ingetrokken. Eén van deze subsidieregelingen is echter 
per abuis op de lijst van in te trekken regelingen in deze intrekkingsregeling 
opgenomen, terwijl deze nog niet kan worden ingetrokken. Uw college wordt 
gevraagd om terug te komen op het eerdere besluit en de bijgevoegde 
intrekkingsregelingregeling vast te stellen.  

   
  D.S. beslute: 

1. terug te komen op het besluit tot vaststelling van de ‘’Regeling van 
Gedeputeerde Staten d.d. 10 oktober 2022 tot intrekking van diverse 
subsidieregelingen (Regeling intrekking subsidieregelingen Fryslân 
2022)’’ 

2.  de ‘’Regeling van Gedeputeerde Staten d.d. 8 november 2022 tot 
intrekking van diverse subsidieregelingen (Regeling intrekking 
subsidieregelingen Fryslân 2022)’’, vast te stellen. 
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Groen Fryslân 
 

 H4 Inschrijving en bij goedkeuring deelname aan klimaat missie 
Europese commissie als één van de 150 klimaat adaptieve 
regio’s 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Eind april van dit jaar is vanuit de Europese Commissie de oproep 
uitgegaan naar Europese regio’s om deel te nemen aan de EU Horizon 
Missie ‘150 klimaatbestendige regio’s in 2030’. Regio’s kunnen zich hiervoor 
inschrijven en hiermee hun ambities op het vlak van klimaatadaptatie 
onderstrepen. Voorgesteld wordt om Provincie Fryslân hier voor in te 
schrijven. 

   
  D.S. beslute: 

In te stemmen met deelname aan de EU Horizon Missie ‘150 klimaat-
bestendige regio’s in 2030’. 

   
 
Klimaat en 
energie 

 H5 Eindafrekening Subsidieregeling Friese plus energiebesparende 
isolatiemaatregelen 2021 2022 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 12 juli jl. heeft het college besloten om het reeds bereikte 
subsidieplafond van de Subsidieregeling Friese plus energiebesparende 
isolatiemaatregelen 2021-2022 niet verder te verhogen en de 
uitputtingsdatum van 17 maart 2022 te hanteren. Dat is ook de datum die 
door de provincie is gecommuniceerd. Onlangs is echter vanuit Provinciale 
Staten verzocht opnieuw budget vrij te maken voor de Friese plusregeling. 
De dienst verzoekt daarom het subsidieplafond nog eenmaal te verhogen. 
Met deze verhoging wordt invulling gegeven aan het verzoek van PS en 
kunnen alle ISDE-aanvragen tot en met 19 april 2022 van de Friese 
aanvulling worden voorzien. 

   
  D.S. beslute: 

1. het bijgevoegd besluit tot bekendmaking wijziging van het 
subsidieplafond voor de Subsidieregeling Friese plus 
energiebesparende isolatiemaatregelen 2021-2022 vast te stellen  
op € 1.825.000, waarin het subsidieplafond wordt verhoogd met  
€ 250.000; 

2. Provinciale Staten te informeren over de invulling van motie 2977 en 
daartoe bijgevoegde brief vast te stellen; 

3. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
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Klimaat en 
energie 

 H6 Burgerparticipatie in Windpark Fryslân 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Uit onderzoek van Rebel blijkt dat burgerparticipatie in Windpark Fryslân, in 
de vorm van een obligatie-uitgifte door FHW conform de door PS 
vastgestelde uitgangspunten in de huidige marktomstandigheden weinig 
kans maakt en geen invulling zal geven aan de oorspronkelijke 
doelstellingen. In bijgevoegd PS stuk wordt daarom voorgesteld om 
vooralsnog af te zien van obligatie-uitgifte. 

   
  D.S. beslute: 

1. het PS-stuk vast te stellen waarbij PS wordt voorgesteld vooralsnog af 
te zien van obligatie-uitgifte door Fryslân Hurde Wyn BV; 

2. Fryslân Hurde Wyn BV opdracht te geven om met Windpark Fryslân 
Beheer BV en Windpark Fryslân Holding BV in gesprek te gaan om te 
bezien of er op een andere wijze dan obligatie-uitgifte verder invulling 
kan worden gegeven aan het uitgangspunt dat het Windpark Fryslân 
fan en foar Fryslân moet zijn, en daarbij suggesties die door 
maatschappelijke organisaties daaromtrent zijn gedaan in acht te 
nemen.  

3. Op grond van art. 55, eerste lid van de Provinciewet en het belang 
genoemd in art. 5.1, eerste lid, aanhef en onder c van de Wet open 
overheid geheimhouding op te leggen ten aanzien van het gestelde 
onder punt d van de hierna bij punt 8 vermelde Financiële en 
bestuurlijke aandachtspunt. De geheimhouding wordt geacht te zijn 
opgheven op het moment dat Windpark Hiddum Houw BV deze 
informatie zelf openbaar maakt. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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De nieuwe 
Afsluitdijk en 
IJsselmeerkust 

 H7 Afwijken van inkoopbeleid: inkoop geaccrediteerde 
keuringsinstantie HBL-werk De Centrale As - Noord 2 Heijmans 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voor De Centrale As wordt thans gewerkt aan het afdekken van de 
staalslakken in deelgebied Noord 2 door de aannemer Heijmans. De 
gemeente Dantumadiel heeft eerder per brief aangegeven dat er verwacht 
werd dat het PvA ter toetsing aan de Advieskamer Bodembescherming zou 
worden voorgelegd. Dit heeft inmiddels geleid tot een positief advies. Het is 
zeer wenselijk dat de uitvoering van de oplossing getoetst wordt door een 
onafhankelijke partij. In feite is slechts een partij deskundig genoeg om deze 
opdracht uit te voeren. Om dit bedrijf te kunnen contracteren is toestemming 
van GS nodig om te mogen afwijken van het interne inkoopbeleid. 

   
  D.S. beslute: 

in te stemmen met het voorstel om af te wijken van het interne inkoopbeleid 
door bedrijf Qualitsy Service BV te Bennekom onderhands te contracteren 
voor de werkzaamheden, die voortvloeien uit het Advies van de 
Advieskamer Bodembescherming d.d. 14 juni 2022, volgnummer 017-
AKBB20220614. 

   
 
Landbouw 
 

 H8 Wijzigen gedragslijn verlenen uitstel POP3 en POP3+ realisatie 
en Uitstelverzoek POP3-projecten 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voor het zelfstandig afhandelen van uitstelverzoeken van POP3- en POP3+ 
projecten door RVO en SNN is de gedragslijn “Verlenen uitstel POP3 en 
POP3+ realisatie”, opgesteld. Het lijkt nuttig de gedragslijn aan te vullen in 
het kader van de recentelijk gepresenteerde startnotitie Nationaal Plan 
Landelijk Gebied (NPLG) en de hierop volgende hoofdlijnenbrief Deze 
plannen hebben geleid tot onzekerheid bij agrariërs, wat naar verwachting 
gaat leiden tot uitstelverzoeken voor POP3 subsidieprojecten waarvan de 
eerste reeds is ontvangen. Dit uitstelverzoek en nog twee andere worden in 
dit stuk behandeld.  

   
  D.S. beslute: 

1. de gedragslijn “Verlenen uitstel POP3 en POP3+ realisatie” gewijzigd 
vast te stellen zoals opgenomen in de bijlage; 

2. uitstel te verlenen aan POP3 project bekend onder SNN nummer 
SNN-00356 tot en met 31 december 2023;  

3. uitstel te verlenen aan POP3 project: ‘Waterpracht Terschelling’ 
bekend onder SNN nummer SNN-00144 tot en met 30 juni 2024;  

4. uitstel te verlenen aan POP3 project ‘Beter voorkomen dan genezen’ 
bekend onder SNN nummer SNN-0138 tot en met 31 december 2022. 
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Economie 
 

 H9 Mandaatbesluit subsidieverlening EBNN april 2022 - april 2023 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 20 juli 2022 heeft de provincie Drenthe een nieuwe subsidieaanvraag 
ontvangen van VNO-NCW (penvoerder) voor de activiteiten van het 
Economic Board Noord-Nederland (hierna: EBNN) voor de periode april 
2022 – april 2023. Het EBNN fungeert als platform dat vanuit Noord-
Nederlands perspectief de triple helix bijeenbrengt en vanuit die 
samenstelling informatie deelt en kansen signaleert. Hierbij vragen wij aan 
uw college mandaat te verstrekken aan de Provincie Drenthe voor de 
subsidieverlening en in te stemmen met een provinciale 
(cofinancierings)subsidie van maximaal € 75.000,-. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de “Eindrapportage EBNN jaar 4” en “Scope 
projectplan april 2022 – april 2023”; 

2. in te stemmen met een provinciale (cofinancierings)subsidie voor de 
activiteiten die vermeld staan in het projectplan van EBNN voor de 
periode april 2022 tot april 2023 van maximaal € 75.000,-. 

3. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen; 
4. de bevoegdheid tot het verstrekken van de subsidie te mandateren 

aan het college van Gedeputeerde Staten van provincie Drenthe; 
5. het bijgevoegde mandaatbesluit vast te stellen, waarin de provincie 

Drenthe mandaat wordt verleend voor het nemen van alle besluiten in 
de keten van besluitvorming rondom subsidieverstrekking aan 
penvoerder VNO-NCW Noord voor de periode april 2022 – april 2023; 

6. bijgevoegde brief aan de Provincie Drenthe vast te stellen; 
7. een bijdrage voor EBNN van € 25.000,- per factuur op te vragen bij de 

gemeente Leeuwarden.  
   

 
Groen Fryslân 
 

 H10 Openstelling Tijdelijke subsidieregeling Weidevogelbeheer 
2022-2023 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Tijdelijke subsidieregeling weidevogelbeheer (TSWV) is ten behoeve 
van weidevogelbeheer gericht op biotoopverbetering door middel van 
vernatting binnen de weidevogellandschappen. Voor het openstellen van de 
subsidieregeling wordt het tijdvak 15 november 2022 tot en met 14 februari 
2023 voorgesteld met een subsidieplafond van € 561.000,-.                                         

   
  D.S. beslute: 

1. de Tijdelijke subsidieregeling weidevogelbeheer voor de periode van  
15 november 2022 tot en met 14 februari 2023 met een 
subsidieplafond van € 561.000,- open te stellen; 

2.      de bijgevoegde begrotingswijziging 2022-2023 vast te stellen.  
   

 
  



 
12 

 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  

 

gearkomste fan D.S. 8 november 2022 

 
Bestemming 
Fryslân 
 

 H11 Opdrachtverlening vanuit Veenweideprogramma aan WUR voor 
broeikasgasemmissie onderzoek met mobiele Eddy Covariance 
installaties 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In het Werkplan Feangreidefisy 2022 is opgenomen dat we 
wetenschappelijk onderzoek doen naar de effectiviteit van maatregelen om 
bodemdaling en broeikasgasemissie te reduceren. Voor een deel van de 
maatregelen moet, om de broeikasgasemissie te kunnen monitoren, gebruik 
worden gemaakt van de mobiele Eddy Covariance methode. Het 
wetenschappelijk onderzoek wordt 1:1 ingekocht bij de Wageningen 
Universiteit, Departement omgevingswetenschappen (WU-DES). Dat is wel 
volgens de Aanbestedingswet, maar moet door GS worden goedgekeurd.  

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van het plan van aanpak en de begroting “Meten van 
broeikasgasemissies in meerdere percelen met mobiele Eddy 
Covariance” (zie bijlage 1); 

2.  om, gelet op het bepaalde in artikel 2.24 aanhef en onder g 
Aanbestedingswet 2012, de opdracht 1:1 te gunnen aan de WU-DES. 

   
 
Infrastructuur 
 

 H12 Opnemen van bijdrage gemeente aan project N355 Quatrebras 
in begroting 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De provincie ontvangt een bijdrage van de gemeente Tytsjerksteradiel, om 
de gemeentelijke onderdelen binnen het wegenproject N355 te kunnen 
realiseren. Om slagvaardig (en op rechtmatige wijze) deze extra middelen te 
kunnen aanwenden binnen dit project is het nodig om de extra lasten en 
baten in de Begroting op te nemen 

   
  DS en KfdK beslute, elts foar eigen foech: 

1. tot het bekrachtigen van de op 28 juni 2022 met de gemeente 
Tytsjerksteradiel gesloten overeenkomst inzake kruispunt Quatrebras 
en de ondertekening van die overeenkomst; 

2. kennis te nemen van de gemeentelijke bijdrage van Tytsjerkseradiel 
in het wegenproject N355 Quatrebras; 

3. de bijgevoegde begrotingswijziging daarvoor vast te stellen. 
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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  

 

gearkomste fan D.S. 8 november 2022 

 
Bestuurszaken 
 

 H13 Wijziging Subsidieregeling aanpak ondermijning Friese 
gemeenten 2022 

(Brok)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Dit voorstel gaat over het wijzigen van een van de toetsingscriteria in de 
Subsidieregeling aanpak ondermijning Friese gemeenten 2022, die bepaalt 
wanneer gemeenten voor subsidie in aanmerking komen. Uiteengezet wordt 
om welke wijzigingen het gaat en waarom de wijzigingen worden 
voorgesteld. 

   
  D.S. beslute: 

het bijgevoegde besluit, houdende wijziging van de Subsidieregeling aanpak 
ondermijning Friese gemeenten 2022, vast te stellen. 

   
 
  


