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               WEEK 14   

                                                                                                                                                                               31 maart 2020     

 Onderwerp Besluit 

1 Nationaal Programma Groningen - 
Impulsloket  

GS hebben de Subsidieregeling Impulsloket Nationaal Programma Groningen 2020 vastgesteld. Het  
subsidieplafond van deze regeling is vastgesteld voor de periode van 1 april 2020 t/m 31 december 
2020 op € 937.500,- voor stichtingen, verenigingen en coöperaties en € 312.500,- voor kleinschalige 
ondernemingen. Het bestuur van Nationaal Programma Groningen heeft in december  2019 
ingestemd met de uitgangspunten van deze subsidieregeling en de directeur van Nationaal 
Programma Groningen gemandateerd voor de verdere uitvoering en vaststelling.   

2 Subsidie Stichting Certificering 
Restauratie 

GS verlenen een subsidie van € 30.000,- aan Stichting Certificering Restauratie voor uitvoering van 
kwaliteitsborging van restauratiebedrijven. Doel van de Stichting is om de restauratiekwaliteit te 
bevorderen en te borgen. De Stichting bewaakt de gang van zake op het punt van objectiviteit,  
kwaliteit, continuïteit en netwerk. 

3 Subsidie NEDAB 2020 Groningen Airport 
Eelde NV  

GS verlenen - mede namens  de provincie Drenthe en de gemeenten Assen, Groningen en Tynaarlo -  
de subsidie NEDAB kosten 2020 aan Groningen Airport Eelde NV voor een bedrag van € 3.000.000,-. 
Om de administratieve lasten voor GAE te verminderen hebben de aandeelhouders onderling 
afgesproken dat GAE één subsidieaanvraag doet voor NEDAB kosten 2020 en wel bij de provincie 
Groningen. Het aandeel van de provincie Groningen in de subsidie bedraagt  € 900.000. 

4 Subsidieregelingen VIA 2020  GS hebben de subsidieregelingen VIA 2020 vastgesteld. Het project de Versneller Innovatieve 
Ambities (VIA) 2020 betreft een subsidieregeling met  3 onderdelen: ontwikkelingsprojecten, 
organisatie-innovatie en softwareontwikkeling. Deze subsidieregeling is sinds 2015 beschikbaar voor 
mkb-ondernemingen in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. SNN voert de regeling uit.  

5 Meerjarenbegroting Regio Deal 
Natuurinclusieve  Landbouw  

GS hebben de Meerjarenbegroting Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw 2019-2023 vastgesteld.  
Deze begroting is een uitwerking van de middelen die met het sluiten van de Regiodeal 
Natuurinclusieve Landbouw beschikbaar zijn voor de uitvoering van de deal. 

6 Geen rente over leningen kredietunies  In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor tijdelijk geen rente te berekenen over de 
leningen die zijn verstrekt aan de kredietunies Eemsregio, Groningen en Westerkwartier. Het gaat om 
de periode maart t/m mei 2020.  
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7 Cultuur met Kwaliteit '21 - '24  GS stemmen in met deelname  aan Cultuur met Kwaliteit 2021 - 2024. Het Ministerie van OCW vraagt 
of de provincie Groningen opnieuw gaat deelnemen aan dit programma. GS hebben de minister laten 
weten dat over deelname formeel besloten wordt bij vaststelling van de begroting cultuur. 

8 Overeenkomst onderzoeksproject 
Respect 

GS stemmen in met het ondertekenen van de consortium overeenkomst van het onderzoeksproject 
RESPECT onder leiding van de Rijksuniversiteit Groningen.  

9 Financiering Agro Agenda 2020 - 2024  GS stemmen in met een subsidiebijdrage van 300.000 euro aan provincie Drenthe ten behoeve van de 
AgroAgenda Noord Nederland. In noordelijk verband wordt door de hele agroketen samengewerkt in 
de AgroAgenda Noord - Nederland. Voor de komende 4 jaar is een financiële bijdrage gevraagd aan 
de drie noordelijke provincies. 

10 Afwijzing RIG aanvraag Pyrovalue BV  GS stemmen in het voorstel van het SNN om de subsidieaanvraag van Pyrovalue BV in het kader van 
de RIG 2017 af te wijzen.  

11 Overboekingsvoorstellen Rekening 2019 GS stemmen in met een aantal overboekingsvoorstellen Rekening 2019. Overboekingsvoorstellen zijn 
voorstellen om middelen die in 2019 overgebleven zijn ( meestal omdat activiteiten/prestaties nog 
niet zijn geleverd) mee te nemen naar 2020.  

12 Fietsenstallingen bij treinstations  GS stemmen in met het éénmalig co-financieren van de subsidie-uitvraag fiets parkeren bij 
treinstations van het ministerie I&W.  Het ministerie financiert 40% van de investering en van de regio 

wordt 60% cofinanciering gevraagd. De verantwoordelijkheid voor de realisatie van extra 
fietsenstallingen ligt bij de gemeente in samenwerking met ProRail/Rijk. GS stellen de gemeenten 
voor om de 60% cofinanciering voor provinciale rekening te nemen en om een totale aanvraag voor 
de stations in de provincie Groningen in te dienen bij het ministerie. Volgens een eerste inschatting  
gaat het om een regionale bijdrage van maximaal € 1,2 miljoen.  

13 POP 3 wijziging mandaat  GS hebben de wijziging Mandaat-, volmacht- en machtigingenbesluit Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland POP3- subsidies Groningen vastgesteld.  

14 Bijdrage aan overgangsjaar HANN GS verlenen een eenmalige bijdrage van 70.000 euro aan Healthy Ageing Network Northern 
Netherlands (HANN) ter ondersteuning van het overgangsjaar 2020.  HANN kreeg gedurende een 
lange periode een structurele bijdrage van de provincie Groningen in het kader van economisch 
beleid. HANNN streeft er naar om  een nieuwe financieringswijze aan te gaan, waarbij ook meer 
bijdragen van instellingen (zoals UMCG), bedrijven en gemeenten worden gevraagd. Voor het 
overgangsjaar heeft HANN de provincie om een eenmalige bijdrage gevraagd.  

15 Verlenging Omgevingsvisie  In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor in te stemmen met verlenging van de 

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


 
 
 
 
 
 

   Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
       Gedeputeerde Staten 

 

Martinikerkhof 12 Sint Jansstraat 4 Postbus 610 Telefoon www.provinciegroningen.nl 

9712 JG  Groningen 9712 JN Groningen 9700 AP Groningen 050 316 4911 info@provinciegroningen.nl 
     

De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeling Bestuur, Juridische Zaken & Communicatie: 050 3164160.  
BTW: NL0019.32.822.B01 / KvK: 1182023 / IBAN: NL84 ABNA 0446 0456 91 / BIC: ABNANL2A 

                                                                                                                                                                                  

        

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

  

 

Provinciale Omgevingsvisie 2016 - 2020 voor een periode van twee jaar.  

16 Voordracht vertegenwoordiging 
gedeputeerden Groningen Seaports 

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor in te stemmen met de vertegenwoordiging 
van gedeputeerden in de gemeenschappelijke regeling Havenschap Groningen Seaports.  

17 Klimaatagenda Groningen 2030 In een voordacht aan Provinciale Staten stellen GS voor de Groningse Klimaatagenda 2030  vast te 
stellen. De klimaatagenda is een kaderstellend  document voor de Groningse klimaataanpak die 
invulling geeft aan de afspraken van het Nationale Klimaatakkoord (zie persbericht). 

18 Vragen Kindcentrum Woldwijck 2  GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor het Noorden over het door de 
gemeenteraad van Midden - Groningen vastgestelde bestemmingsplan " Kindcentrum Woldwijck 2 
Hoogezand".  

19 Vragen NNN en vergroening  GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over het behalen van 
de doelen van het Natuurnetwerk en vergroening. 

20 Vragen kleine marterachtigen GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over de bescherming van 
kleine marterachtigen naar aanleiding van een onderzoek in opdracht van de provincie. 
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