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               WEEK  19        

                                                                                                                                                                              6 mei 2020    

  Onderwerp Besluit 

1 Routes Leens - Ulrum -Wehe-den Hoorn In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor in te stemmen met het plan van Aanpak 
Doorgaande routes Leens, Ulrum en Wehe-den Hoorn en hiervoor € 1.126.500,- beschikbaar te stellen 
(zie persbericht).  

2 Beleidskader Beheer en Onderhoud  In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS  voor in te stemmen met het Beleidskader Beheer 
en Onderhoud Provinciale infrastructuur 2021. 

3 TOGS regeling dorpshuizen en 
wijkcentra  
 

In een brief aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dringen GS er op aan dorpshuizen 
en wijkcentra in de provincie Groningen toe te voegen aan de lijst met SBI-codes voor de TOGS-
regeling. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en geeft aan wat de hoofd- en nevenactiviteiten 
van een bedrijf zijn. De code is nodig om in aanmerking te komen voor de regeling Tegemoetkoming 
Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). De GS-brief is ook ondertekend door de 
Vereniging Groninger Gemeenten (VGG). 

4 Verlengen dienstverlenings-
overeenkomst ODG  

GS stemmen in met het verlengen van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Provincie Groningen 
en de Omgevingsdienst Groningen tot en met 31 december 2020. 

5 Net op zee ten noorden van de 
Waddeneilanden  

GS informeren Provinciale Staten per brief over het voorkeursalternatief voor een hoogspanning-
stracé dat een windpark op de Noordzee moet gaan verbinden met een hoogspanningsstation in 
Noord-Nederland. Provinciale Staten worden gevraagd aandachtspunten aan het college mee te 
geven. Deze kunnen worden verwerkt in de inzet van GS bij het gezamenlijke regioadvies dat door 13 
betrokken noordelijke overheden wordt opgesteld als reactie naar de minister. 

6 Financiële stukken Waddenfonds  In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS  voor kennis te nemen van de conceptbegroting 
Waddenfonds 2021, de  begroting Waddenfonds 2020 en de Jaarstukken Waddenfonds 2019 en in te 
stemmen met de voordracht.    

7 Transferium de Punt 
 
 

GS stemmen in met een subsidie van € 5.410.000,- aan de provincie Drenthe voor het project 
transferium de Punt. 
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8 Kabinetsvisie waterstof en groen gas GS hebben het position paper aan de Commissie van Economische Zaken en Klimaat van de Tweede 
Kamer vastgesteld.  In het kader van de behandeling van de kabinetsvisie waterstof en routekaart 
groen gas in de Tweede Kamer sturen GS een position paper aan de EZK-Commissieleden van de 
Tweede Kamer. In de brief juichen GS de aangekondigde exploitatiesteun voor groene 
waterstofproductie toe en doen de oproep om deze steun nader in lijn te brengen met de 
doelstellingen van het klimaatakkoord. In de brief wordt verder ingegaan op groen gas, wind op zee 
en Just Transition. 

9 Rapportage nazorgfonds gesloten 
stortplaatsen en baggerspeciedepots  

GS stemmen in met de rapportage gesloten baggerspeciedepots over 2019 en de rapportage gesloten 
stortplaatsen over 2019. Op grond van de Leemtewet Bodembescherming is de provincie 
organisatorisch, financieel en bestuurlijk verantwoordelijk voor de “eeuwigdurende nazorg” van de 
stortplaatsen en baggerspeciedepots, die binnen haar grondgebied liggen.  

10 Financiering Gasberaad GS verlenen een subsidie van € 665.000,- aan Gasberaad. Deze subsidie wordt aangevraagd voor 
uitvoerende werkzaamheden van Gasberaad die hetzelfde zijn als voorgaande jaren. De subsidie 
wordt verleend op grond van gemaakte afspraken tussen rijk en provincie over de financiering van de 
maatschappelijke organisaties. Het rijk staat garant en het bedrag vloeit terug via de ministeries van 
BZK en EZK.   

11 Busstation Norg  GS verlenen een subsidie van € 78.899,- aan gemeente Noordenveld voor project busstation Norg.    

12 Noordzeeakkoord en Joint Fact Finding  GS hebben de lobbybrief gericht aan de ministers die betrokken zijn bij het Noordzeeakkoord 
vastgesteld. De brief is opgesteld naar aanleiding van de uitkomst van het Noordzeeakkoord en de 
wens van het Rijk om de Joint Fact Finding wind op zee (onderdeel van het NPG) als zodanig af te 
sluiten en op te laten gaan in beleid.   

13 Accountantsrapport Ernst & Young GS informeren Provinciale Staten per brief over de reactie op het accountantsrapport van Ernst & 
Young naar aanleiding van de controle van de jaarrekening 2019.  

14 Beantwoording vragen schriftelijke 
commissievergadering  

GS beantwoorden de vragen die zijn gesteld bij de schriftelijke commissievergadering in april 2020.   
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