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               WEEK 44      

                                                                                                                                                                              29 oktober 2019  

 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie Vereniging Groninger 
Monumenteigenaren   

GS verlenen 40.680 euro subsidie aan de Vereniging Groninger Monumenteigenaren voor een 
onderzoek naar de mogelijkheden om eigenaren in het aardbevingsgebied te faciliteren met één 
aanspreekpunt en budget, vooruitlopend op het beschikbaar stellen van Rijksmiddelen voor de 
monumentenzorg.        

2 Subsidie de Battle of the Schools 2019  GS verlenen 25.000 euro subsidie aan de Stichting Holland Webweek Groningen voor de Battle of the 
Schools 2019. Tijdens het evenement ontwikkelen teams van verschillende scholen in Noord -  
Nederland (digitale)  oplossingen voor door bedrijven en instellingen ingebrachte cases. Het 
evenement levert een bijdrage aan een betere koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven.        

3 Subsidie B(l)oeiende bosranden  GS verlenen een subsidie van 100.000 euro aan Landschapsbeheer Groningen voor het project   
B(l)oeiende bosranden. In het project wil Landschapsbeheer samen met bewoners aan de slag om vier 
dorpsbossen om te vormen. Doel is om de landschappelijke waarde te verbeteren, de biodiversiteit te 
stimuleren en de betrokkenheid van de bewoners bij het hun dorpsbos te vergroten.   

4 Wijziging Subsidieregeling Natuur- en 
Landschap 2016 voor 2020  

GS hebben de regelwijzigingen  van de  Subsidieregeling Natuur- en Landschap 2016 voor 2020 
vastgesteld. Via de regeling is subsidie mogelijk voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en 
landschapsbeheer.  

5 Monitoringsplan rietproef Lauwersmeer  GS hebben het geüpdatete monitoringsplan voor de rietproef Lauwersmeer vastgesteld. Het plan 
wordt ter goedkeuring aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest.  

6 Sport- en beweegbeleid 2020-2023 Voor de periode 2020 tot en met 2023 wordt voor de provincie Groningen nieuw sport- en 
beweegbeleid opgesteld. Met een brief worden Provinciale Staten door GS geïnformeerd over het 
proces rondom dit nieuwe beleid.   

7 Bezwaar Groningen Recycling   GS hebben besloten, conform het advies van de commissie rechtsbescherming, het bezwaar van 
Groningen Recycling tegen een last onder dwangsom ongegrond te verklaren. Op 26 februari is aan  
Groningen Recycling een last onder dwangsom opgelegd tot het beëindigen van de opslag van  
opgewerkte AEC-slakken bij de inrichting in Farmsum omdat de opslag niet plaats vindt op een 
vloeistofdichte vloer.     
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8 Jaarverslag vergunning, toezicht en 
handhaving Brzo-bedrijven 2018   

GS informeren Provinciale Staten per brief over het jaarverslag vergunning, toezicht en handhaving 
Brzo Noord 2018. 

9 Nedmag winningsplan -2018  GS informeren Provinciale Staten per brief over het advies aan de minister van EZK over het 
Winningsplan 2018 van Nedmag.  

10 Geen beroep vaststellingsbesluit gasjaar 
2018 - 2019   

GS hebben besloten definitief geen beroep aan te tekenen tegen het vaststellingsbesluit voor het 
gasjaar 2018 - 2019 en stemmen in met de inhoud van de regionale brief aan de ministers van EZK en 
BZK. De betreffende brief zal bij voordracht op 30 oktober met Provinciale Staten worden besproken.    

11 2e Editie Klimaattop Noord Nederland  GS stemmen in met het ondertekenen van afspraken en intentieovereenkomsten door de 
gedeputeerden Gräper- van Koolwijk en Homan tijdens de Klimaattop Noord NL op 31 oktober.  

12 Voorgenomen tarieven 2020 OV- 
bureau Groningen - Drenthe  

GS informeren Provinciale Staten per brief over de voorgenomen tarieven bus 2020 van het OV- 
bureau Groningen - Drenthe.  

13 Omgevingsvergunningen Stainkoeln en 
TOP Groningen  

GS hebben besloten de aangevraagde omgevingsvergunningen voor de inrichting Stainkoeln en de 
inrichting TOP Groningen per direct te verlenen.   

14 Personeelshandboek 2020  GS hebben de technisch omgezette lokale regelingen en protocollen van het personeelshandboek 
2020 vastgesteld. In verband met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren zijn de 
rechtspositieregelingen technisch omgezet en BW-proof gemaakt.  

15 Rechtmatigheid Normenkader In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor het normenkader voor 2019 vast te stellen. 
Het gaat  om een toets door de accountant op de rechtmatigheid van financiële beheers handelingen 
die leiden tot financiële transacties die in de Jaarrekening worden verantwoord. 

16 Vragen investeringsfonds  GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van het CDA over het voornemen van het kabinet om 
een investeringsfonds in het leven te roepen om lange termijnprojecten,  die inspelen op de 
veranderende economische werkelijkheid, te financieren.  
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