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Besluit
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Subsidie Delfsail 2021
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Subsidieregeling Culturele
Programmering Proeftuin Meertaligheid
Subsidie Stichting Museum
Menkemaborg

GS verlenen een subsidie van 400.000 euro aan Stichting Delfsail voor het sailevenement Delfsail
2021.
GS hebben de Subsidieregeling Culturele Programmering Proeftuin Meertaligheid vastgesteld en
stellen 110.00 euro beschikbaar voor het jaar 2020 ( zie persbericht).
GS verlenen een subsidie van 15.000 euro aan Stichting Museum Menkemaborg voor het opstellen
van een " Kwaliteitsplan Menkemaborg". Dit plan is nodig omdat er bij de Menkemaborg en
omgeving problemen zijn met de waterhuishouding.
GS verlenen een subsidie van 250.000 euro aan de gemeente Groningen als bijdrage in de
realisatiekosten voor het project Kardings Ontzet. Het gaat om een ecologische verbindingszone
tussen natuurgebied Kardinge en Meerstad ( zie persbericht).
GS stemmen in met het verstrekken van een lening van 500.000 euro aan de Kredietunie Eemsregio
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Subsidie Kardings Ontzet
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Lening Kredietunie Eemsregio
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Lening Kredietunie Westerkwartier
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Incidenteel Cultuurbudget
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Bezwaar ganzenfoerageergebied
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Sint Jansstraat 4
9712 JN Groningen

GS stemmen in met het verstrekken van een lening van 500.000 euro aan de Kredietunie
Westerkwartier.
GS verlenen geen subsidie aan de ingediende projecten voor de 13e ronde van het Incidenteel
Cultuurbudget omdat zij niet aan de criteria voldoen. GS hebben besloten het resterende budget van
45.000 euro over te boeken naar 2020.
GS hebben op 13 november 2018 een gebied aangewezen waar tussen 1 november en 1 maart geen
opzettelijke verstoring van brandganzen mag plaatsvinden. Daarnaast is een gebied aangewezen
waarin de ontheffing voor het afschieten van grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen niet gebruikt
kan worden in de periode van 1 november tot 1 april. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
heeft bezwaar aangetekend tegen deze besluiten. GS hebben, conform het advies van de commissie
rechtsbescherming, besloten het bezwaar van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging inzake
ganzenfoerageergebied niet ontvankelijk te verklaren.
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Bezwaar bomen Midden - Groningen
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Verzoek om ontheffing gemeentewet
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Verzoek om ontheffing gemeentewet
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Sloop karakteristiek gebouw in Winsum
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Integraal VTH Jaarprogramma 2020
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Bevoegdhedenbesluit NPG 2019
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Ontwikkeling informatieproducten
Externe Veiligheid en Natuur
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GS hebben, conform het advies van de commissie rechtsbescherming, besloten het bezwaar van de
Stichting Bomenridders tegen een ontheffing voor het vellen van bomen langs de N33 tussen
Veendam en Meeden in de gemeente Midden- Groningen niet ontvankelijk te verklaren.
GS hebben besloten ontheffing te verlenen aan raadslid Van der Zweep voor het onderhands huren
van panden van de gemeente Delfzijl aan de Molenberg en de Oude Schans.
GS verlenen ontheffing van ex. art.15 Gemeentewet voor de aankoop van een bouwkavel aan de
Stadshouderslaan in Grootegast door de heer Beute, raadslid van de gemeente Westerkwartier.
GS verklaren geen bedenkingen te hebben tegen de sloop van het karakteristieke gebouw aan de
Kerkstraat 17a in Winsum voor de bouw van 17 appartementen op die locatie.
GS hebben het Integraal VTH Jaarprogramma 2020 en de jaaropdracht 2020 ODG vastgesteld.
Provinciale Staten worden hierover per brief geïnformeerd. In het Integraal VTH Jaarprogramma
2020 is aangegeven hoe de provincie de wettelijke taken op het gebied van Vergunningverlening,
Toezicht en Handhaving voor het jaar 2020 uitvoert.
GS hebben het Bevoegdhedenbesluit NPG 2019 vastgesteld.
In het Bestuursakkoord implementatie Omgevingswet dat Rijk, VNG, Unie van Waterschappen en IPO
in 2015 hebben ondertekend, zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel
Omgevingswet(DSO). Voor de ontwikkeling zijn 3 scenario's afgesproken. GS stemmen in met het
voorstel voor de te ontwikkelen informatieproducten Natuur en Externe Veiligheid en stellen 358.000
euro beschikbaar.
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