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               WEEK 48 

                                                                                                                                                                              27 november 2018 

 Onderwerp Besluit 

1 Subsidieregeling Deltaplan Agrarisch 
Waterbeheer  

GS hebben het tweede Openstellingsbesluit Deltaplan Agrarisch Waterbeheer provincie  Groningen, 
onder voorbehoud van instemming door beide waterschappen, vastgesteld. Doel van de regeling is 
verbetering van de  waterkwaliteit en waterkwantiteit door tegengaan van erf- en perceelafspoeling 
bij agrarische bedrijven (zie persbericht).   

2 Subsidie Stichting  Sport en Spel Haren  GS hebben besloten een subsidie van 10.000 euro te verlenen aan de Stichting  Sport en Spel Haren 
voor de uitvoering van het project ' Sociaal ontmoetings- en activiteitenprogramma Playground 
Haren'.   

3 Zwemwatergelegenheden in 
oppervlaktewater  

Op grond van de Europese Zwemwaterrichtlijn moeten jaarlijks de zwemwatergelegenheden in 
oppervlaktewateren worden aangewezen. GS hebben daarvoor het ontwerpbesluit voor 2019 
vastgesteld. Voorgesteld wordt om voor het komend zwemseizoen in de provincie Groningen 47 
zwemwatergelegenheden in oppervlaktewater aan te wijzen.  

4 Motie stuur de gaswinning met 
pensioen.  

GS informeren Provinciale Staten schriftelijk over de uitvoering van de motie 'stuur de gaswinning 
met pensioen' om bij het APB te pleiten om te de-investeren uit fossiele beleggingen. En om geen   
nieuwe investeringen te doen in de aandeelhouders van de NAM of overige fossiele energiebedrijven 
en voor het verantwoorder beleggen van het hiermee vrijgekomen geld.  

5 Interreg V-A Waddenagenda 2.0  Zes Nederlandse en Duitse partners hebben een projectplan opgesteld en een Interreg V-A subsidie  
aangevraagd voor het gezamenlijke project Wadden-Agenda 2.0. Doel van het project is het 
ontwikkelen en realiseren van een grensoverschrijdend milieuvriendelijk en duurzaam toerisme, 
waarbij het ecosysteem Waddenzee  behouden en beschermd blijft.  GS stellen hiervoor 84.875,12 
euro beschikbaar aan de EDR.   

6 VTH Jaarprogramma 2019 & actualisatie  GS hebben het concept integraal VTH jaarprogramma 2019 vastgesteld.   

7 Mandaatbesluit provincie Groningen 
2018  

GS hebben het Mandaatbesluit provincie Groningen 2018 vastgesteld. Met deze actualisatie wordt 
een aantal formuleringen verduidelijkt of verbeterd. Inhoudelijk blijft het mandaatbesluit, op details 
na, ongewijzigd.    
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8 Ophogen Subsidieplafond POP3  GS hebben besloten het subsidieplafond POP3 maatregel 1 trainingen , workshops , ondernemers-  
coaching en demonstraties op te hogen en stellen 125.554 euro beschikbaar. Het subsidieplafond was 
500.000 euro waarvan 50 %  Europees geld en 50 % provinciaal geld. Met de ophoging kunnen 2 extra 
projecten worden uitgevoerd: 'Precisielandbouw in de praktijk voor agrariërs in Groningen en ' Van 
bodemkennis tot bodemkunde '.  

9 Kosten project wind op land  GS geven antwoord op een vraag van de Statenfractie van de PVV tijdens de commissie BFV over de  
totale kosten van het project Windenergie op Land.  

10 Ring Zuid Groningen  GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over de Ring Zuid 
Groningen.   

11 Sociale domein bij gemeenten GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de ChristenUnie over financiële tekorten bij 
gemeenten m.b.t. de jeugdzorg.  
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