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               WEEK 13      

                                                                                                                                                                              24 maart 2020    

 Onderwerp Besluit 

1 Scholenprogramma SAMEN.Lycurgus  GS verlenen een subsidie van € 30.000,-  aan SAMEN.Lycurgus voor de uitvoering van het 
scholenprogramma in 2020 en 2021 waarmee Lycurgus de Groningse jeugd gaat stimuleren om meer 
te bewegen. Doordat spelers van Lycurgus volleybalclinics op scholen gaan geven en door aansluiting 
te zoeken met de lokale verenigingen proberen ze kinderen enthousiast te krijgen voor de 
volleybalsport en bewegen in het algemeen. 

2 Verbeteren leefgebied Akker- en 
Weidevogels, collectief West   

GS verlenen een subsidie van € 104.449,28 aan Collectief Groningen West voor 'Aanvulling loonkosten 
verbeteren leefgebied Akker- en Weidevogels Collectief West'.  Het gaat om een extra subsidie voor 
de loonkosten van projecten die onder de POP3 - regeling vanwege ' niet productieve Investeringen 
agrarisch natuurbeheer leefgebieden weide- en akkervogels ' niet-subsidiabel blijken te zijn. 

3 Subsidie We the North project Screen 
Noord en LABS  

GS verlenen € 90.000,- subsidie aan Stichting Frysk film- en mediaplatfoarm voor Screen Noord en 
LABS. Bij dit project werken een aantal noordelijke filminstellingen samen om in 10 jaar tijd het lokale 
filmklimaat naar een hoger niveau te tillen aan de hand van een vijftal filmlabs en een filmcommission 
netwerk. De organisaties New Noardic Wave (Friesland), Filmclub Groningen en Stichting Open Eyes 
(Drenthe) zien het noorden als de ideale broedplaats voor media en film.  

4 Vervolg aanpak Fairtrade    GS informeren Provinciale Staten per brief aan welke criteria  de provincie nog moet voldoen om in 
aanmerking te komen voor de titel Fairtrade provincie en welke kosten hiermee zijn gemoeid.  

5 GS - brief gemeenten windpark N33  GS hebben de brief vastgesteld in reactie op de brief van de colleges van de gemeenten Midden - 
Groningen, Veendam en Oldambt. De colleges van die gemeenten hadden GS op 4 maart in een brief 
gevraagd te reageren op het rapport van de Noordelijke Rekenkamer in relatie tot het windpark N33.  

6 Procesbrief PS vaststellingsbesluit 
gasjaar 2020 -2021  

Voor het gasjaar 2020-2021 moet de minister van EZK weer een vaststellingsbesluit nemen. Op grond 
van de Mijnbouwwet hebben de regionale overheden hierin een adviesrol. GS hebben Provinciale  
Staten de afgelopen jaren telkens om input gevraagd voor het advies en de zienswijze.  
GS hebben besloten dat deze lijn voor het gasjaar 2020-2021 wordt voortgezet.  

7. Grenscorrectie gemeenten Het 
Hogeland en Schiermonnikoog  

GS hebben kennis genomen van het besluit van GS Fryslan over het ‘Herindelingsontwerp 
grenscorrectie tussen de gemeenten Het Hogeland en Schiermonnikoog, die gepaard gaat met een 
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grenswijziging tussen de provincies Groningen en Fryslân '. GS vragen Provinciale Staten in een 
conceptvoordracht in te stemmen met deze grenscorrectie. In het kader van de Wet algemene regels 
herindeling (Wet arhi) kunnen Provinciale Staten van Groningen tot uiterlijk drie maanden na 
ontvangst (18 juni a.s.) een zienswijze over het herindelingsontwerp aan GS Fryslân kenbaar maken. 

8 Subsidieregeling MKB  GS hebben de subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren haalbaarheid Noord - 
Nederland 2020 en de subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio topsectoren R & D 
samenwerking Noord - Nederland 2020 vastgesteld. SNN voert sinds 2015 beide subsidieregelingen  
en ieder jaar wordt de tekst van de regelingen indien nodig aangepast en vastgesteld. Jaarlijks maken 
zo'n 100 Groninger bedrijven gebruik van de regelingen.   

9 Innovatieplantage en Kiemkr8 Business 
Coaching  

GS stemmen in met accreditatie van de programma's ' Innovatieplantage' en Kiemkr8 Business 
Coaching' van Bureau Kiemkr8 in het kader van de Groninger Ondernemersregeling (zie persbericht).   

10 Vragen n.a.v. artikel Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland 

GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de PVV naar aanleiding van een artikel op de 
website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

11 Vragen Wunderline   GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor het Noorden n.a.v. een artikel in 
de Duitse pers over de positie van de deelstaat Niedersachsen m.b.t. investeringen in de 
spoorinfrastructuur.     

12 Vragen versterkingsoperatie  GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor het Noorden over de 
aanbestedingen inzake de versterkingsoperatie in Groningen als gevolg van de gaswinning. 
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