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 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie Villa Barmerhoek GS verlenen € 240.000,- subsidie aan Stichting Het Groninger Landschap voor het innovatief 
verduurzamen van Villa Barmerhoek.  

2 Natuurbeheerplan 2021 GS hebben de tekst en bijbehorende kaarten van Natuurbeheerplan 2021 vastgesteld. Het Natuur -
beheerplan wordt jaarlijks geactualiseerd door middel van een vaststellingsprocedure met een 
inspraakperiode. Het definitief vastgestelde natuurbeheerplan dient als basis voor de Subsidiestelsel 
Natuur en Landschap beheerovereenkomsten voor de periode vanaf 2021. 

3 Oldambt pilot-gemeente kleine wind  GS stemmen in met het aanwijzen van de gemeente Oldambt voor een periode van twee jaar als 
pilot-gemeente kleine wind middels een aanwijsbesluit. De gemeente diende in februari 2020 een 
schriftelijk verzoek in om aangewezen te worden als pilot-gemeente voor de pilotregeling kleine 
windturbines.  

4 Subsidie zeeftoren   GS stemmen in met een subsidie van ruim 500.000 euro uit de Regionale Investeringssteun Groningen 
(RIG) voor de bouw van een zeef- en sorteerinstallatie bij Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen in de 
Eemshaven (zie persbericht).   

5 Concept RES Groningen  In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de concept Regionale Energie Strategie 
Groningen vast te stellen.  

6 Verzoek Bouwend Nederland  In een brief aan Bouwend Nederland schrijven GS dat de inzet van de provincie is om te zorgen dat 
zoveel mogelijk projecten op een verantwoorde manier kunnen doorgaan, waarbij de richtlijnen en 
adviezen van het RIVM in acht worden genomen. Bouwend Nederland had aan de drie noordelijke 
colleges van Gedeputeerde Staten het verzoek gedaan om te trachten de impact van het coronavirus 
in te perken door het treffen van passende maatregelen voor de bouw- en infra-sector.   

7 Jaarrekening  In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de Rekening 2019 en de 4e wijziging van de 
begroting 2020 vast te stellen.  

8 Subsidieregeling innovatie en 
verduurzaming landbouw 

GS hebben de wijziging in de subsidieregeling innovatie en verduurzaming landbouw vastgesteld en 
het subsidieplafond voor 2020 vastgesteld op 50.000 euro. 
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