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               WEEK 48   

                                                                                                                                                                              26 november 2019    

 Onderwerp Besluit 

1 Duurzame stage- en arbeidsplaatsen in 
de techniek  

GS verlenen een subsidie van 46.060 euro aan het Alfa-college voor het project "Duurzame stage - en 
arbeidsplaatsen in de techniek ". Met het project wil het Alfa-college de doorstroom van  
statushouders in de technische branche verbeteren.  

2 Tarieven Arriva  2020 GS hebben de wijziging in de regionale treintarieven voor 2020 vastgesteld. Provinciale Staten en 
vervoerder  Arriva worden hierover per brief geïnformeerd.   

3 Subsidies Mediafonds 2019 GS verlenen zes subsidies in het kader van de tweede ronde van het Mediafonds 2019. Het gaat om 
5000 euro aan NDC Mediagroep voor het project NU, in 1945 ; 3500 euro voor het project Laag 
frequent geluid van Willem de Haan. 4980 euro aan Alles in Beeld voor het project Groningen 2.0  van 
Groninger museum tot Groninger Forum. 35.000 euro onder voorbehoud van een garantie voor 
uitzending aan Stichting Beeldlijn voor de documentaire Het geheim van Warffum. 41.919 euro aan 
Moondocs  BV voor de documentaire Tegenwind en 3000 euro onder voorwaarden aan Pilatus Pas 
Producties voor de podcastserie BrainCast.    

4 Wijziging statuten Stichting 
Monumentenwacht Groningen  

 GS stemmen in met de wijziging van de statuten van de Stichting Monumentenwacht Groningen en 
daarmee de wijziging van het sturingsmodel.  

5 Deltaplan Agrarisch Waterbeheer GS hebben het derde Openstellingsbesluit Deltaplan Agrarisch Waterbeheer voor het beheergebied  
waterschap Hunze en Aa's in de provincie Groningen vastgesteld. Doel van de regeling  is om 
maatregelen te stimuleren met betrekking tot bodem-, grond- en oppervlaktewater die bijdragen  aan 
het verbeteren van de waterkwaliteit door het terugdringen van  nutriënten en residuen van 
gewasbeschermingsmiddelen in watersystemen afkomstig uit de landbouw. Voor de openstelling 
geldt een subsidieplafond van 318.887 euro.  

6 Goedkeuringsbesluit faunabeheerplan 
2019-2024  

GS stemmen in met het goedkeuringsbesluit faunabeheerplan 2019-2024. Een faunabeheerplan is de 
basis waarop GS ontheffing verleend aan de Faunabeheereenheid om o.a. landbouwschade te 
voorkomen en om weidevogels te beschermen tegen natuurlijke vijanden.  

7 Brief stand van zaken Wind op Land  Op 31 december 2020 moet de taakstelling van 855,5 MW Wind op Land zijn gerealiseerd.  
GS  informeren Provinciale Staten in een brief over de stand van zaken m.b.t. de taakstelling.  
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8    Vragen over boerenprotest  GS beantwoorden vragen van de  Statenfractie van Forum voor Democratie over het boerenprotest 
op 14 oktober 2019.  

http://www.provinciegroningen.nl/
mailto:info@provinciegroningen.nl

