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               WEEK 51 

                                                                                                                                                                               17 december      

 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie project Luxovius van Boikon BV  
 

GS verlenen een subsidie van € 389.796,- aan Boikon BV in Leek voor het project 'Luxovius: out-of-
autoclave automated production'. Dankzij het project wordt schoner vliegen eerder mogelijk gemaakt 
(zie persbericht).    

2 Subsidie  project 'Ocean Battery' GS verlenen een subsidie van € 30.000,- aan Ocean Grazer BV in Westerbroek voor het project 'Ocean 
Battery'. 

3 Bijdrage werkfestival 2020  GS  verlenen een subsidie van € 20.000,- aan Werk in Zicht voor het project 'Werkfestival 2020'. Het 
werkfestival zorgt voor een ontmoeting tussen werkzoekenden, werkgevers en opleiders op basis van 
gelijkwaardigheid, waardoor werkgevers het talent onder werkzoekenden kunnen ontdekken en 
werkzoekenden weer kansen zien en zich kunnen oriënteren op een beroep of een toekomstige 
beroepssector.  

4 Subsidie station Noord 2020   GS  verlenen een subsidie van € 200.000,- aan Stichting Station Noord voor het project Station Noord 
2.0.  Het om de continuering van het programma dat waarmee in 2017 is gestart en beoogt de 
talentontwikkeling in het Noorden te versterken.  

5 Advies  Kunstraad Groningen GS  verlenen de opdracht aan de Kunstraad Groningen voor advisering over de aanvragen voor 
structurele subsidie voor het uitvoeringsprogramma cultuur 2021-2024 en stellen hiervoor € 75.000,- 
beschikbaar.  

6 Subsidie project Vitaliteit Dichtbij  GS verlenen een subsidie van € 18.328,- aan Zorg Innovatie Forum voor het project Vitaliteit Dichtbij.   
 

7 Subsidieplafonds 2020  Met het vaststellen van de begroting 2020 door Provinciale Staten op 14 november 2019  zijn de 
budgetten voor de verschillende beleidskredieten waaruit subsidieregelingen worden gedekt bekend. 
GS hebben de subsidieplafonds zoals opgenomen in deze notitie vastgesteld.  

8 Subsidieplafonds  Rijksmonumenten 
2020 (GRRG en RORG)  

GS hebben de subsidieregelingen voor de instandhouding van Rijksmonumenten, de GRRG (Groot 
onderhoud waaronder Restauratie) en RORG (regulier Onderhoud) tot 1 juli 2020 vastgesteld (zie 
persbericht).  

9 Cultuurparticipatie ouderen; Kunst op In 2017 en 2018 is in  het kader van Age friendly cultural region, een programma uitgevoerd gericht 
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Stee   op cultuurparticipatie van ouderen. Uit evaluaties is geconcludeerd dat het programma een aanzet is 
tot het stimuleren van kunstbeoefening door ouderen. GS stemmen in met het vervolgplan Kunst op 
Stee door VRIJDAG en reserveren € 20.000,- vanuit het Incidenteel budget cultuur 2020 om goede  
initiatieven financieel te kunnen ondersteunen.  

10 Digitalisering Erfgoedpartners  GS  stemmen in met een verlaging van het subsidieplafond naar € 70.000,- van de regeling 
Digitalisering Cultuur 2019 en verlenen € 42.500,- subsidie aan Erfgoedpartners voor ondersteuning 
digitalisering, waarvan € 30.000 in 2019 en € 12.500,- in 2020. 

11 Subsidie Libau voor Erfgoedloket en 
erfgoedadviesteam 2020   

GS verlenen € 134.000,-  subsidie aan Libau voor de periode t/m mei 2020 voor het Erfgoedloket en   
Erfgoedadviesteam, waarbij € 43.000,- van dit bedrag bestemd is voor de inzet t.b.v. complexe 
gevallen. 

12 Bewonersinitiatieven Zorg    Met de regeling 'Bewonersinitiatieven Zorg' wordt beoogd om inwoners van de provincie Groningen 
in staat te stellen om de zorg voor elkaar op te kunnen pakken om daarmee het gat op te vullen dat 
ontstaat door de veranderingen in de zorg. GS verlenen van een subsidie van € 20.000,- aan 
"Stichting Droomwonen Opende,  € 20.000,- aan "Wedde dat 't lukt" voor project "Wedde dat 't lukt" 
en € 12.500,- aan "Sport4Connect" voor het project "Delen & Doen".  

13 Zonnepark Sellingerbeetse  GS stemmen in met het verzoek van de gemeente Westerwolde om de locatie Sellingerbeetse  aan te 
wijzen voor het plaatsen van een zonnepark voor een periode van maximaal 30 jaar.  

14 Wadloopverordening Provincie 
Groningen 2019  

GS hebben de Beleidsregels- en  Mandaatbesluit Wadloopverordening provincie Groningen 2019 
vastgesteld.  

15 Partnership Agreement Interreg GS stemmen in met ondertekenen van de Partnership Agreement Interreg SMEP2.0+. 

16 Contractmanagement laadpalen  Op 1 juli 2019 is de concessie 1000 laadpalen Groningen Drenthe van start gegaan en kunnen 
elektrische rijders uit één van de 21 deelnemende gemeenten een laadpaal aanvragen. De gemeente 
Groningen is gevraagd om als samenwerkingspartner het contractmanagement op zich te nemen. GS 

stemmen in met het verlenen van de opdracht aan de gemeente Groningen voor € 150.000,-.    

17 Veenoxidatie  GS stemmen in met het voorgestelde plan van aanpak veenoxidatie .  

18 Uitvoeringsregeling Programma 
Landelijk Gebied 3 en Lijst Groninger 
soorten en habitats 2020 

GS stemmen in met aanpassing van Artikel 2.4.1 Uitvoeringsregeling Programma Landelijk Gebied 3 
en hebben de Lijst Groninger soorten en habitats 2020 vastgesteld.  De actuele lijst wordt gebruikt als 
toetsingskader bij subsidieverlening voor het Budget Biodiversiteit.  
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19  Grondwaterbeschermingsgebieden 
Onnen - de Punt en Sellingen.  

GS hebben de uitvoeringsprogramma's van de grondwaterbeschermingsgebieden Sellingen en Onnen 
- de Punt vastgesteld.  

20 Financieel toezicht gemeente 
begrotingen 2020  

GS hebben besloten de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Groningen, Het Hogeland, Loppersum, 
Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerkwartier en Westerwolde voor 
het jaar 2020 onder het repressieve begrotingstoezicht plaatsen. 

21 Toeristische promotie en marketing 
2020 

GS verlenen een subsidie van  € 4445.000,- aan Stichting Marketing Groningen voor de uitvoering van 
het jaarplan toeristische basisinfrastructuur toeristische promotie en marketing 2020. 

22 Herprioritering wettelijke en autonome  
taken en uitvoeringsagenda 

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor in te stemmen met de voorstellen tot 
herprioritering van wettelijke en autonome taken met ingang van 2020 en daarmee de eerste 
begrotingswijziging 2020.  

23 Vragen beleidsregel interen en extern 
salderen   

GS geven antwoord op vragen van de Statenfracties van de VVD en CDA over het feit dat de 
terminologie die gebruikt wordt in de beleidsregel intern en extern salderen voor verwarring en 
onzekerheid zorgt in de agrarische sector.  
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