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                                                                                                                                                                              2 juli 2019  

 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie "TopProgramma 
Ondernemerschap De Noorderlingen"   

Het "TopProgramma Ondernemerschap De Noorderlingen" is een startupprogramma voor 
studentenondernemers die willen groeien met hun bedrijf. De afgelopen 5 jaren hebben ruim 100 
studentenbedrijven deelgenomen waarvan zo'n 65 % nog actief is als ondernemer.  Het programma 
wordt  opgeschaald. Naast een verdubbeling in deelname van 12 naar 25 per half jaar wordt 
samenwerking gezocht met innovatiewerkplaatsen in  de regio,  lectoraten van de hogescholen en 
kenniscentra zoals de HealthHub. GS verlenen 50.000 euro subsidie aan Stichting De Noorderlingen 
voor het project "TopProgramma Ondernemerschap De Noorderlingen". 

2 Overeenkomst aanleg faunapassage A7  Voor de realisatie  van de robuuste ecologische verbindingszone Westerbroek is het noodzakelijk een 
fauna passage in de A7 , ter hoogte van de Scharmerplas, aan te leggen. Voor het realiseren van een 
faunaduiker in de A 7 stemmen GS in met de samenwerkingsovereenkomst met Rijkswaterstaat.   

3 Interreg VB project Right   Belangrijk onderwerp binnen de EU  is hoe lidstaten, regio's  's en steden het potentieel van hun 
 'human capital' kunnen benutten om hun regio dynamischer, creatiever en veerkrachtiger te maken  
in het kader van de huidige sociaaleconomische en ecologische uitdagingen. Het project  Right is 
hierop  gericht.  GS stemmen in met deelname aan dit project . De kosten voor de provincie 
Groningen,  173.028 euro, worden voor de helft gesubsidieerd vanuit Interreg.     

4 Subsidie Cursus Ervaringsdeskundigheid 
Vluchtelingen  

GS verlenen 17.500 euro subsidie aan Vluchtelingenwerk Noord-Nederland (VVNN) voor het project  
Ervaringsdeskundigheid Vluchtelingen. Doel van het project is het ontwikkelen van een cursus met de 
Hanzehogeschool Groningen. De cursus maakt vluchtelingen bekwamer om hun ervaringen en kennis 
in te zetten in de praktijk. Daarvoor worden stage -/werkplekken gerealiseerd.   

5 Herbenoeming leden adviescommissie 
EU-POP3  

GS stemmen in met een herbenoeming, tot 14 juni 2022,  van de twee Groningse leden van de 
interprovinciale Adviescommissie EU-POP3 water.  

6 Interbestuurlijk toezicht  Midden-Groningen, Oldambt en Westerwolde waren vorig jaar de eerste gemeenten met maatwerk- 
toezichtsplannen. Het maatwerk gaat over Archief- en informatiebeheer, gebouwd erfgoed, 
archeologie, huisvesting vergunninghouders, Ruimtelijke Ordening, Wabo en bestuursrechtelijke 
handhaving.  De plannen zijn na een jaar geëvalueerd.  GS rapporteren hun bevindingen in een brief 
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aan de colleges van b&w van de gemeenten en sturen het nieuwe maatwerkplan toen.     

7 Vragen over de vossenjacht  GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over de vossenjacht.  
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