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  Onderwerp Besluit 

1 Subsidie  Uitvoeringsprogramma Retail 
Westerkwartier 2021-2022 

GS verlenen een subsidie van € 200.000,- aan de gemeente Westerkwartier voor het 
Uitvoeringsprogramma Retail Westerkwartier 2021-2022 (zie persbericht).  

2 Subsidie project 'Anaerobe Fermentatie' 
 

GS verlenen € 162.577,-  subsidie aan  de Rijksuniversiteit Groningen (en partners) voor het project 
'Anaerobe Fermentatie' (zie persbericht).  

3 Subsidie Vinturas BV GS  verlenen een subsidie van € 209.356,- aan Vinturas BV in Leek voor het project 'The Vin based 
ledger'. Het gaat om het ontwikkelen van een internationaal blockchain platform voor het vervoer en 
de opslag van nieuwe en gebruikte voertuigen vanaf fabriek naar de dealer.  

4 Strategisch plan Campus Groningen 
2020-2025 

GS stemmen in met het Strategisch plan Campus Groningen 2020-2025 en verlenen een subsidie van 
€ 147.500,- aan Campus Groningen voor het jaar 2020. In de periode 2016-2019 is samen met 
gemeente Groningen, Hanzehogeschool, RuG en UMCG gestart met het samenvoegen van beide 
campussen in Groningen tot 1 campusorganisatie. In die periode zijn er 220 nieuwe arbeidsplaatsen 
ontstaan en hebben er zich 5 nieuwe bedrijven gevestigd. Alle betrokken deelnemers hebben willen 
verder met de doorontwikkeling van de campus. De doelstellingen voor de komende periode zijn: 750 
nieuwe arbeidsplaatsen en 20 nieuwe bedrijven aantrekken.  

5 Subsidie  SER N-Nederland  GS stellen € 100.000,-  beschikbaar voor de SER N-Nederland voor het werkprogramma voor 2021. 

6 Onderzoek cijfers sociaal domein 
Groninger gemeenten  

GS verlenen een subsidie van € 42.000,- aan de gemeente Delfzijl (penvoerder) voor een onderzoek 
naar de specifieke positie van de regio Eemsdelta binnen de provincie Groningen, en de positie van 
alle Groninger gemeenten binnen Nederland op het sociale domein.  

7 Subsidieregeling Loket Leefbaarheid 
Nationaal Programma Groningen 
 

GS hebben de Subsidieregeling Loket Leefbaarheid Nationaal Programma Groningen en  het 
subsidieplafond van de Subsidieregeling vastgesteld voor de periode van 1 januari 2021 t/m 31 dec 
2021 op € 850.000,- voor het aardbevingsgebied en €300.000,- voor het niet-aardbevingsgebied.  
Het subsidieloket heeft als doel inwoners in staat te stellen met kleinschalige initiatieven de 
leefbaarheid in hun directe omgeving te verbeteren.  
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8 Beslissing op bezwaar weigering GRRG 
aanvraag de Fraeylemaborg  

GS houden vast aan het  besluit geen subsidie te verlenen aan de Fraeylemaborg in het kader van de 
1e tender 2020 van de regeling Groot onderhoud waaronder Restauratie Rijksmonumenten prov. 
Groningen.  Tegen het besluit was bezwaar gemaakt bij de commissie Rechtsbescherming. GS hebben 
besloten het bestreden besluit, onder aanvulling en verbetering van de motivering, in stand te laten.  

9 Subsidies Mediafonds  GS hebben besloten drie subsidies te verlenen uit het Mediafonds. Het gaat om € 11.137,- aan 
Meinoud Sportel Film voor het project 50 jaar FC Groningen, € 15.000,- aan Stichting 
Omroeporganisatie Groningen voor het project 1 op de 6 en € 10.663,- aan Myrthe Klaus Producties 
voor de podcast over Sjoerd Kooistra. GS informeren Provinciale Staten per brief waarom het 
Mediafonds niet wordt voortgezet binnen het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021 - 2024. 

10 Nieuw grensbeloop Schiermonnikoog  GS hebben het besluit tot vaststelling van de nieuwe grenzen tussen de gemeenten Het Hogeland en 
Schiermonnikoog als ook de provincies Groningen en Fryslân vastgesteld.  
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