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               WEEK 50  
                                                                                                                                                                              11 december 2018   

 Onderwerp Besluit 

1 Toeristische Promotie 2017-2019  GS hebben besloten 482.300 euro subsidie te verlenen aan Marketing Groningen voor de uitvoering 
van het jaarplan 2019 van het Meerjarenplan Toeristische Promotie 2017-2019.  

2 Naargs Beter as Thoes  GS hebben besloten 20.000 euro subsidie te verlenen aan de Stichting Klankbordgroep Termunten 
voor het project ' Naargs Beter as Thoes '.  Het gaat om een  initiatief van inwoners van Termunten, 
Termunterzijl, Borgsweer en Woldendorp om de onderlinge sociale contacten te versterken, aan 
elkaar hulp en zorg te bieden en de samenwerking tussen de dorpen te versterken.   

3 Flexibel Budget Evenementen provincie 
Groningen 2019 - 2020  

GS hebben de subsidieregeling Flexibel Budget Evenementen provincie Groningen 2019 - 2020 
vastgesteld. Met het evenementenbeleid wil het college blijvend een (promotionele) bijdrage leveren 
aan de aantrekkingskracht en het imago van Groningen.   

4 Budget Ontwikkeling Innovatie 
Bibliotheekvoorziening 2019-2020    

GS hebben de 'Subsidieregeling budget ontwikkeling innovatie bibliotheekvoorziening 2019-2020 ' 
(BIOB) vastgesteld.  

5 Update gebiedsdossiers voor 
drinkwaterwinningen  

GS hebben de update  van de gebiedsdossiers Onnen de Punt en Sellingen voor drinkwaterwinningen 
vastgesteld. Hiermee dragen de dossiers bij aan de duurzame veiligstelling van de openbare 
drinkwatervoorziening conform artikel 2 van de Drinkwaterwet en de doelstellingen van de Europese  
Kaderrichtlijn Water voor drinkwaterbronnen.  

6 Evaluatie pilot verdiepen Westgat GS stellen 12.060 euro beschikbaar voor een evaluatie rondom een aantal effecten van de pilot 
verdieping Westgat.    

7 Subsidieregeling kwaliteitsimpuls 
natuur en landschap    

GS hebben het openstellingsbesluit en de regelwijzigingen vastgesteld voor de Subsidieregeling 
kwaliteitsimpuls natuur en landschap Groningen (SKNL). De regeling wordt opengesteld ten behoeve 
van de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) voor percelen in het Zuidelijk 
Westerkwartier en Westerwolde.   

8   Prolander  Met ingang van 1-1-2019 voert het subsidieteam de subsidietaken in het kader van het Programma 
Landelijk Gebied uit die eerder door Prolander werden uitgevoerd. GS hebben deze wijziging 
vastgesteld.  

9 Projectenlijst 2018  De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft op 6 november aan de kamer bekend gemaakt  
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dat er in 2018 voor 50 miljoen euro wordt geïnvesteerd in projecten in de aardbevingsregio. De 
provincie is verantwoordelijk voor een snelle en goede verdeling van middelen naar projecten zoals 
geformuleerd in de projectenlijst. GS informeren Provinciale Staten per brief over de status en 
afhandeling van de projectenlijst.  

10 Omgevingsvisie en 
Omgevingsverordening 

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de wijzigingen in het kader van de 
actualisatie Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 en wijzigingen in het kader van de 
actualisatie Omgevingsvisie provincie Groningen 2016 vast te stellen.  

11 Zonnepark Garmerwolde  GS hebben besloten de locatie Fledderbosch in Garmerwolde aan te wijzen als locatie voor het 
plaatsen van een zonnepark  voor een periode van maximaal 30 jaar.   

12  Tarieven Arriva 2019 GS hebben de wijzigingen van de  regionale treintarieven voor 2019 vastgesteld. Provinciale Staten en 
vervoerder Arriva worden hierover door GS per brief geïnformeerd.  

13  Boete Arriva  Vervoerder Arriva heeft in 2017 niet op alle baanvakken in de provincie Groningen voldoende 
stewards in de treinen ingezet. Op grond van de concessie dient Arriva op gemiddeld 1 van de 3 ritten 
per verbinding een voor de reizigers  herkenbaar personeelslid aanwezig te laten zijn. Wegens het 
niet nakomen van afspraken hebben GS besloten treinvervoerder Arriva een boete van 50.000 euro 
op te leggen en dit bedrag te reserveren ten behoeve van de sociale veiligheid in 2019.  

14  Voortgang Groningen @Work  GS informeren Provinciale Staten in een brief over de voortgang van het programma Economie & 
Arbeidsmarkt 2016-19, Groningen@Work.  

15 Aanvulling MER RWE  GS informeren RWE in een brief dat het MER niet voldoet voor de aanvraag voor de verhoging van de 
bijstook van biomassa in de kolencentrale in de Eemshaven van 800 naar 1600kton/jaar. In de brief  is 
aangegeven op welke punten RWE het MER dient aan te vullen.  

16 Camping Wedderbergen  GS reageren op vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over de uitbreiding van  
Camping Wedderbergen.  

17   Lekkage afvoerleiding Nedmag GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor het Noorden over lekkage van een 
afvoerleiding van Nedmag.  


