
 
 
 
 
 
 

   Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
       Gedeputeerde Staten 

 

Martinikerkhof 12 Sint Jansstraat 4 Postbus 610 Telefoon www.provinciegroningen.nl 

9712 JG  Groningen 9712 JN Groningen 9700 AP Groningen 050 316 4911 info@provinciegroningen.nl 
     

De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeling Bestuur, Juridische Zaken & Communicatie: 050 3164160.  
BTW: NL0019.32.822.B01 / KvK: 1182023 / IBAN: NL84 ABNA 0446 0456 91 / BIC: ABNANL2A 

 

               WEEK 42  

                                                                                                                                                                              16 oktober 2018  

 Onderwerp Besluit 

1 Voorkeursalternatief N33 Zuidbroek - 
Appingedam  

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor het voorkeursalternatief N33 Zuidbroek - 
Appingedam vast te stellen ( zie persbericht).    

2 Culturele Mobiliteit  GS hebben besloten K & C Drenthe een subsidie van 20.234 euro te verlenen voor het project  
' Culturele mobiliteit '.  Doelstelling van het project is om kinderen uit het primair onderwijs in de 
provincie Groningen kennis te laten maken met educatieve programma 's bij professionele kunst- en 
cultuurinstellingen.  

3 Tweede tender groot onderhoud 
rijksmonumenten GRRG   

Het miniserie van OCW, de provincie Groningen en de NCG hebben in juli 2017 besloten om een pilot 
uit te voeren om ervaring op te doen met de financiering van onderhoud voor rijksmonumenten in de 
aardbevingsregio. Hiervoor zijn 2 subsidieregelingen vastgesteld. De GRRG (voor groot onderhoud 
waaronder restauratie) en de RORG (voor regulier onderhoud). In het kader van de tweede tender 
GRRG 2018 hebben GS besloten 6 subsidies toe  te kennen voor een totaal bedrag van 605.768 euro.     

4 Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 
2016-2020   

GS hebben de tweede monitor van het  Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2016-2020 vastgesteld.   
Provinciale Staten worden hierover per brief geïnformeerd.  

5 Subsidies Centrumplan Appingedam  In 2014 zijn subsidies verleend voor de projecten  Centrumontwikkeling en Doorontwikkeling 
Centrumplan Appingedam. De middelen werden voorgefinancierd uit het Leefbaarheidsspoor van de 
NCG. GS stellen vast dat de provincie en de gemeente aan de gezamenlijke inspanningsverplichting 
ten aanzien van terugbetaling van de voorfinanciering hebben voldaan.  

6 Verduurzaming Regionale Treindiensten   GS informeren Provinciale Staten over de laatste stand van zaken ten aanzien van het verduurzamen 
van het regionaal treinverkeer.   

7 Evaluatie Pilot Anoniem Solliciteren  GS informeren Provinciale Staten per brief over de evaluatie van de pilot  'Anoniem Solliciteren'. 
Belangrijkste conclusie is dat anoniem solliciteren geen meerwaarde heeft ( zie persbericht).   

8 Uitvoering VTH Noord Nederland Brzo 
+2017 

De Noordelijke Rekenkamer heeft het rapport 'Provinciale grip op Groningse bedrijven met grote  
risico's voor hun omgeving opgesteld '.  Eén van de aanbevelingen in dat rapport is het streven naar 
een gezamenlijke maat voor het uitvoerings-  en kwaliteitsniveau bij  majeure risicobedrijven in de 
provincies Groningen, Friesland en Drenthe. GS hebben als onderdeel voor het uitvoeringsbeleid de 
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Noordelijke Maat vastgesteld en besloten ten minste eenmaal per jaar de kwaliteit van de uitvoering 
van de VTH -taken bij majeure risicobedrijven ten minste eenmaal per jaar te bespreken met 
Provinciale Staten.   

9 Nazorgheffing stortplaatsen 2019  In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de wijziging van de verordening op de 
instelling en invordering van de nazorgheffing stortplaatsen provincie Groningen vast te stellen voor 
2019.  

10 Jaarrekening 2018   In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de door de accountant te hanteren 
rapportage en goedkeuringstoleranties op de jaarrekening 2018 van de provincie Groningen vast te 
stellen.  

11 Wijziging Regionale Investeringssteun 
Groningen 2018  

Provinciale Staten hebben in 2014 besloten om de subsidieregeling  Regionale Investeringssteun 
Groningen (RIG) vast te stellen als onderdeel van het programma Chemiecluster op stoom. Voor de 
regeling werd door Regio en Rijk 40 miljoen euro beschikbaar gesteld.  Vooruitlopend op de 
ontwikkeling van een vervolg op de RIG hebben GS besloten het bestaande plafond van de RIG2018 
op te hogen van 15 miljoen naar 26,5 miljoen euro ( zie persbericht)_ .   

12 Regelingswijziging SNL (najaar 2018) In het Subsidiestelsel Natuur - en Landschap (SNL) is subsidie mogelijk voor natuurbeheer,  agrarisch 
beheer en landschapsbeheer. Jaarlijks worden er regelingswijzigingen doorgevoerd.  GS hebben die 
wijzigingen vastgesteld.  

13 Provinciaal Inpassingsplan 
Waterberging en Natuur Zuidelijk 
Westerkwartier.    

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor in te stemmen met het provinciaal 
inpassingsplan Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier. 

14 Besluit op bezwaar PAS-vergunningen 
MOB   

De Coöperatie Mobilisation for the Environment(MOB) en de Vereniging Leefmilieu hebben bezwaar  
aangetekend tegen 28 WET- natuurbeheer - (PAS)vergunningen. De bezwaren zijn inhoudelijk 
hetzelfde als in de zaken die al lopen bij de Raad van State. Zolang deze nog geen eindoordeel heeft 
gegeven is er geen aanleiding het besluit inhoudelijk aan te passen. GS hebben besloten de bezwaren 
ongegrond te verklaren.     
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