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Grondslag (ASV, AWB, regeling) 
 
 

Algemene wet bestuursrecht 
Provinciewet 
Algemene Subsidieverordening Fryslan 2013 
 

Soort maatregel, ad hoc of regeling 
 
 

regeling 

Datum toekenning 
 
 

 

Betrokken sector 
 
 

landbouw 

Naam begunstigde 
 
 

 

KMO/MKB of groot 
 
 

MKB 

Omvang van de steun 
 
 

Totaalbudget 300.000 euro en max 200.000 euro 
per aanvraag,  

Percentage steun van de in aan-
merking komende kosten 
 
 

50% per aanvraag 

Steuninstrument (subsidie, lening, 
garantie) 
 
 

subsidie 

Doelstelling van de steun (oplei-
ding, ooi, milieu)  
 

Steun voor investeringen voor de instandhouding 
van cultureel en natuurlijk erfgoed op landbouwbe-
drijven 

Artikel nr van de AGVV, LVV of 
VVV 
 
 

Artikel 29 LVV 

Link naar de regeling 
 
 
 

https://www.fryslan.frl/kennisgevingen 
 



 
Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân, d.d. 26 april 2022 tot openstelling van 
de Subsidieregeling monumenten Fryslân  
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4:27 juncto 3:42 van de Algemene wet bestuurs-
recht en artikel 1.3 van Algemene Subsidieverordening Provincie Fryslân 2013 evenals het 
bepaalde in artikel 1.3 van de Subsidieregeling monumenten Fryslân stellen Gedeputeerde 
Staten het volgende besluit vast: 
 
Artikel 1. Openstellingsperiode en aanvraag: 
1. Subsidie voor activiteiten vallend onder artikel 1, no. 1 tot en met 3 kunnen worden aange-
vraagd van 12-09-2022 tot en met 16-09-2022. 
2. Subsidie voor activiteiten vallend onder artikel 1, no. 4 (plankosten) kunnen worden aan-
gevraagd van 12-09-2022 tot en met 28-10-2022.  
3. Een aanvraag wordt geacht tijdig te zijn ingediend, indien deze is ontvangen binnen de in 
het eerste lid genoemde indieningstermijn.  
4. Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door gedeputeerde sta-
ten vastgesteld aanvraagformulier en gaat vergezeld van de in het aanvraagformulier ver-
plichte bijlagen.  
5. Een aanvraag op papier worden ingediend. Aanvragen op papier worden ingediend bij de 
provincie Fryslân te Leeuwarden.  
  
 
Artikel 2. Verdeling subsidieplafonds  

no Onderdeel Plafond 2022 

1a Restauratie Rijksmonumenten en restauratie bij 

herbestemming Rijksmonumenten, niet zijnde een 

boerderij in agrarisch gebruik 

€ 1.653.000 

1b Voor restauratie Rijksmonumentale boerderijen in 

agrarisch gebruik 

€    300.000 
 

1c Restauratie en herbestemming van Rijksmonumen-

ten aangevraagd door instellingen van bijzonder 

provinciaal belang  

€    300.000  

2 Voor onderhoud Rijksmonumentale molens €      55.000 

3 Gemeentelijke monumenten en karakteristieke 
panden 

€    250.000 

4 Voor plankosten €      35.000 

 Totaal € 2.593.000 

 
Artikel 3. Verdeling van de financiële middelen 
De verdeling van de middelen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.5 van de 
Subsidieregeling monumenten Fryslân. 
 
Artikel 4. Herverdeling plafonds  
Na sluiting van de openstelling kunnen Gedeputeerde Staten besluiten over te gaan tot ver-
hoging en verlaging van de ingestelde plafonds.   
 
Artikel 5. Slotbepalingen 
1. Dit Openstellingsbesluit wordt aangehaald als Openstellingsbesluit SUMO 2022 en treedt 
in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad. 



2. Nadere details over de Subsidieregeling monumenten Fryslân zijn te vinden via www.frys-
lan.frl. Op deze website staat ook de volledige tekst van de subsidieregeling, het aanvraag-
formulier en informatie over de aanvraagprocedure. 
 
Ondertekening 
Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Fryslân van  
26 april 2022.  
 
Leeuwarden,  
Gedeputeerde Staten van Fryslân, 
 
 
Drs. A.A.M. Brok, voorzitter 
 
 
R. A. Bouius-Riemersma, MBA MCM, secretaris 
 
 
 


