
 
 
 
 
 
 

  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 51 18 december 2018 

               

 Onderwerp Besluit 

1 Toeristische Themaroutes   GS hebben besloten ruim 500.000 euro subsidie te verlenen via de regeling Toeristische  

themaroutes provincie Groningen. Met deze bijdrage worden 27 fietsroutes, 8 wandelroutes en 5 

vaarroutes ontwikkeld(zie persbericht).  

 2 Gebiedscoöperatie Westerkwartier  GS verlenen 150.000 euro subsidie, met een terugbetalingsverplichting, aan de gebiedscoöperatie  

Westerkwartier.  

3 Proefveld-machine aardappelteelt   GS hebben besloten 150.000 euro subsidie te verlenen aan de Stichting Proefboerderijen 

Noordelijke Akkerbouwen(SPNA) voor de innovatieve proefveld-machine t.b.v. aardappelteelt.     

4 Project 2Be!    GS verlenen 13.500 euro subsidie aan Sport4connect voor de uitvoering van het project 2Be!. Met 

dit project worden jongeren, die dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn, door de inzet van sport, 

bewegen en coaching teruggeleid naar werk en opleiding.     

5 PingPongbaas    GS verlenen 15.940 euro subsidie aan Huis de Sport Groningen voor het project PingPongbaas. Het  

Huis de Sport Groningen wil samen met partners de ongeorganiseerde sporter bereiken en het 

verleiden tot het vaker spelen van tafeltennis.  

6 Erfgoedloket en Erfgoedadviesteam   GS verlenen voor het jaar 2019 een subsidie van 220.000 euro aan stichting Libau ten behoeve  van 

de  uitvoering van het Erfgoedloket en Erfgoedadviesteam voor de aardbevingsgemeenten.   

7 Route arbeid  GS verlenen 48.000 euro subsidie aan Werkplein Fivelingo voor verdere ontwikkeling van het project  

route arbeid. De resultaten van dit project zijn bemoedigend. Ongeveer de helft van de jongeren 

vindt een werkplek  (al dan niet met een subsidie).   

8 Subsidie Steengoed BV  GS verlenen een subsidie van 300.000 euro aan Steengoed B.V. in Groningen voor het opwaarderen 

van het openbaar gebied aan de Noordkant van het Hoornse Meer grenzend aan het Best Western 

Hotel.  

9 Onderdoorgang  Paterswoldseweg In het kader van het deelproject  Onderdoorgang  Paterswoldseweg ( onderdeel van het project 

Extra Sneltrein Groningen - Leeuwarden) is met de gemeente Groningen overeengekomen dat de 

gemeente het financieel opdrachtgeverschap richting Prorail van de provincie zal overnemen. GS 
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hebben besloten de subsidie voor dit deel project, 19.484.000 euro, aan de gemeente Groningen 

toe te kennen.     

10 Salderingsregeling sportverenigingen 

en dorpshuizen 

GS schrijven in een brief aan minister Wiebes van EZK dat er voldoende rekening moet worden 

gehouden met de positie van sportverenigingen en dorpshuizen in de regeling die de 

salderingsregeling gaat vervangen in 2021.   

11 Herinrichting komtraverse Doezum  Het eindrapport verkenningsfase Herinrichting komtraverse Doezum N980 is gereed. De 

planuitwerkingsfase wordt nu opgestart en de afspraken t.b.v  de samenwerking tussen de 

gemeente Grootegast en provincie Groningen zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 

GS hebben deze samenwerkingsovereenkomst vastgesteld.  

12 Datelevering Blauwe golf  GS stemmen in met het voortzetten van de samenwerkingsovereenkomst datalevering Blauwe Golf. 

Het doel van Blauwe Golf is het beter faciliteren van scheepvaart en wegverkeer door slimme inzet 

van digitale informatie over brugopeningen en ligplaatsen.    

13   Dijkverbetering Eemshaven- Delfzijl GS stemmen in met het partieel herzien van het provinciaal inpassingsplan "Dijkverbetering 

Eemshaven - Delfzijl ".  Provinciale Staten worden hierover per brief geïnformeerd.  

14 Bijdrage SER NNL 2019  GS hebben besloten 100.000 euro beschikbaar te stellen voor de SER N- Nederland.  

15 Regionale Investeringssteun Groningen 

2019  

GS hebben de regeling Regionale Investeringssteun Groningen 2019 (RIG 2019) vastgesteld. Het  

budget voor de RIG 2019 bedraagt 12 miljoen euro ( zie persbericht).    

16 Uitbreiding Investeringsfonds 

Groningen  

In  een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor om het fondsvermogen van het   

Investeringsfonds Groningen( IFG) tijdelijk uit te breiden met 20 miljoen euro.    

17 Provinciale  uur, auto- en huurtarieven 

2019  

De provincie Groningen brengt kosten in rekening voor werkzaamheden en/of dienstverlening die 

provincie verricht voor externe afnemers. GS hebben voor 2019 de provinciale uur-, auto- en 

huurtarieven vastgesteld.   

18 Kadernota Risicomanagement  In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor om de incidenteel beschikbare 

weerstandscapaciteit voor het opvangen van incident Opkomstbevordering Provinciale 

Statenverkiezingen ele risico's alsmede van de kadernota Risicomanagement provincie Groningen 

2018 en de 3e wijziging van de begroting 2019 vast te stellen.  

19 Integreren najaarsnota in digitale  

monitor    

GS hebben besloten vanaf 2019 twee keer per jaar via vaststelling van de digitale monitor door 

Provinciale Staten verantwoording af te leggen aan  Provinciale Staten over de uitvoering van de 

begroting en de najaarsnota als P&C - document op te heffen. 
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20 Opkomstbevordering Provinciale 

Statenverkiezingen  

GS hebben kennis genomen van het opkomst bevorderende  campagneplan voor de Provinciale 

Statenverkiezingen en stellen 50.000 euro beschikbaar aan RTV Noord voor het organiseren en 

uitzenden van verkiezingsdebatten en verlenen communicatiebureau Unicom de opdracht voor het 

uitvoeren van de mediacampagne voor het bedrag van 43.000 euro.    

21 Instemmingsbesluit gasjaar 2018-2019  In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor beroep aan te tekenen bij  Raad van State 

tegen het instemmingsbesluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat voor het gasjaar 

2018-2019.  

22 Haren  GS hebben besloten om  goedkeuring te onthouden aan het besluit 'bestemmingsplan Haren 

Raadhuisplein', behoudens punt 8 en goedkeuring onthouden aan het besluit  'OBS- Brinkschool en 
verkeersafwikkeling Rummerinkhof , behoudens punt 2. 

23 Viswad  GS hebben kennis genomen van de Voortgangsrapportage 'Uitvoering Convenant Transitie 

Garnalenvisserij en Natuurambitie Waddenzee' (VisWad).   

24 Subsidie Stichting Voordekunst funding 

2019 

GS hebben besloten een subsidie van 33.630 euro te verlenen aan Stichting  Voordekunst voor de 

uitvoering van matchfunding via crowdfunding in 2019. 

25 Jachtrituelen  GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over jachtrituelen 

en daarmee mogelijk gepaard gaande misstanden .  

26 Permanente bewoning vakantieparken  GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de VVD over de aanpak van permanente 

bewoning van vakantieparken.  

27 Bodemdaling  GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de PvdA over de bodemdaling  t.g.v. een 

combinatie van gaswinning en droogte.   

28 Regeling snel internet  GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de VVD over de regeling snel internet.  

29 Waddenfonds GS informeren PS in een brief over de uitvoering van de aanbevelingen uit het rapport 'Het 

Waddenfonds gemonitord' van de Noordelijke en Randstedelijke rekenkamers. 


