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 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie voor het project 'Make IT 
Work' 

GS verlenen een subsidie van € 41.039,- aan de Hanzehogeschool Groningen voor het project 'Make IT 
Work'. Het gaat om een opleidingsprogramma waarbinnen cursisten worden omgeschoold naar een 
IT-functie. Aanleiding voor het project is dat MKB-bedrijven bedrijven in Noord-Nederland bijzonder 
veel moeite hebben om hun ICT-vacatures ingevuld te krijgen. Het project krijgt subsidie van de 3 
noordelijke provincies.  

2 Subsidie project 'de Donkerte van het 
waddengebied' 

GS verlenen een subsidie van € 160.194,28 aan de Stichting Natuur- en Milieufederatie N-Holland 
voor het programma 'de Donkerte van het waddengebied, fase 1'.  Dit programma komt voort uit het 
Investeringskader Waddengebied. Het gaat om een meerjarig uitvoeringsprogramma rond ‘donkerte´ 
met educatieve en recreatieve onderdelen. Voor Groningen gaat het om het uitbouwen van het Dark 
Sky Park Lauwersmeer. 

3 Concept regioadvies ' net op zee ten 
Noorden van de Waddeneilanden' 

GS informeren Provinciale Staten over het concept regioadvies inzake ' Net op zee ten noorden van de 
Waddeneilanden'. Het concept regioadvies vermeld het voorlopige standpunt van de 13 betrokken 
regiopartijen. Met de aanbiedingsbrief wordt PS geïnformeerd over het proces en gevraagd om haar 
mening en aandachtspunten aan het college inzake het concept regioadvies mee te geven (zie 
persbericht).   

4 Brief minderjarige vluchtelingen  In een brief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid vragen GS om aandacht voor de situatie  
van minderjarige vluchtelingen in het opvangkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Provinciale 
Staten worden hierover door GS geïnformeerd.  

5 Brief data over batterijen voor 
mobiliteit  

GS stemmen in met het mede ondertekenen van de brief van de Staatssecretaris van I&W aan 
Eurocommissarissen met als onderwerp 'NL views on the revision of the Batteries Directive'. In de 
brief vraagt de Staatssecretaris om in Europees verband vast te laten leggen, dat alle data over 
batterijen die gebruikt worden voor mobiliteit voor iedereen beschikbaar komen. Dit om de batterijen 
na gebruik in mobiliteit te kunnen recyclen.  

6 Inpassingsplan N358 de Skieding GS informeren Provinciale Staten per brief over de aangepaste planning met betrekking tot de 
behandeling van het provinciaal inpassingsplan N358 de Skieding/de Scheiding. 
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7 Aanvullende bestuursovereenkomst 
Nationaal Programma Groningen (NPG) 

GS nemen kennis van de verkenning naar de juridische vorm van het Nationaal Programma Groningen 
en stemmen in met voortzetting van de huidige juridische constellatie van het Nationaal Programma 
Groningen en besluiten tot het sluiten van de aanvullende bestuursovereenkomst inzake het NPG. 

8 Subsidies Mediafonds  GS verlenen uit de 1e ronde 2020 vanuit het Mediafonds een subsidie aan 5 projecten voor in totaal  
€ 60.800,-.  Het gaat om € 6.000,- voor Stichting PeerGrouP voor het project 'Huilende Bruiden'.  
€ 2.240,- aan BIogaap.nl voor het project 'Wat Confucius zegt. € 7.300,- aan Meindoud Sportel Film 
voor het project 'Werken aan leefbaarheid'. € 15.000,- aan Mikea Media voor het project 'Hoe lang 
nog' en € 30.250,- aan De Verhalen van Groningen voor het project'Kroniek van Overschild'.  
Met het Mediafonds wil de provincie Groningen een bijdrage leveren aan kwalitatief hoogstaande, 
onafhankelijke onderzoeksjournalistiek over Groningse onderwerpen. 

9 Stand van zaken bestuurlijke organisatie 
en gemeentelijke herindeling 

GS informeren Provinciale Staten per brief over de stand van zaken van de bestuurlijke organisatie en 
gemeentelijke herindeling in de provincie Groningen.  

10 Uitwerking mogelijke compensatie -
regelingen Eemshaven - Delfzijl  

GS informeren Provinciale Staten over de uitwerking mogelijke compensatieregelingen Eemshaven - 
Delfzijl. Het gaat over mogelijkheden die er zijn om een regeling te treffen voor 
bewoners/huiseigenaren in verband met ruimtelijke ontwikkelingen die hinder kunnen veroorzaken. 
Daartoe is in overleg met de gemeenten Het Hogeland en Delfzijl een analyse gedaan. 

11 Vragen weidevogels GS beantwoorden vragen van de  Statenfractie van D66 over de bescherming van weidevogels, in het 
bijzonder in relatie tot predatiebeheer. 
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