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               WEEK  26    

                                                                                                                                                                              23 juni 2020    

      Onderwerp Besluit 

1 Subsidie Nationale Diabetes Challenge  GS verlenen een subsidie van € 75.000,- aan de Bas vd Goor Foundation voor de Nationale Diabetes 
Challenge. Het is een initiatief om mensen met diabetes op laagdrempelige wijze te verleiden om 
meer te bewegen ( zie persbericht).  

2 Subsidie project ' Meerweg 18 
Overschild ' 
 

GS verlenen een subsidie van € 49.737,- aan het project ' Meerweg 18 Overschild'. Het gaat om de 

versterking van een pand in het kader van de regeling Pilot karakteristieke panden Overschild 

provincie Groningen 2019. 

3 Subsidie Marketing campagne 
Lauwersmeer 2020  

GS verlenen een subsidie van € 50.000,- aan marketing Groningen voor de Lauwersmeercampagne 
2020. 

4 Subsidieregeling groot onderhoud en 
restauratie Rijksmonumenten  

GS hebben de subsidieregeling groot onderhoud en restauratie Rijksmonumenten (GRRG) 2020 
inclusief de bijlage Uitwerking en scores Wegingsfactoren vastgesteld (zie persbericht).  

5 De anderhalve-meter-regeling provincie 
Groningen 2020 

GS hebben de subsidieverordening "De anderhalve-meter-regeling provincie Groningen 2020" 
vastgesteld. Het gaat om een COVID regeling voor kleine ondernemers (< 50 fte) in de zwaarst 
getroffen sectoren zoals de vrijetijdssector en maatschappelijke en culturele instellingen, die in hun 
voortbestaan worden bedreigd ( zie persbericht). 

6 Voordracht thematische 
programmaplan van NPG  

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor het thematische programmaplan van 
Nationaal Programma Groningen (NPG) vast te stellen (zie persbericht). 

7 Wijziging beleidsregels salderen GS stemmen in met de wijzigingsregeling van de Beleidsregels intern en extern salderen. 

8 Startnotitie Toerisme provincie 
Groningen 2021 - 2030  

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de Startnotitie Toerisme provincie Groningen 
2021 - 2030 vast te stellen.  

9 Ecologisch bermbeheer GS hebben het document ecologisch bermbeheer provincie Groningen vastgesteld. Het document 
beschrijft op welke wijze de provincie uitvoering geeft aan het ecologisch bermbeheer en welke 
optimalisatie mogelijk is. Het document wordt ter informatie aan Provinciale Staten gestuurd en er 
volgt een informatiebijeenkomst voor Provinciale Staten over het onderwerp.  
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10 Addendum hive.mobility GS besluiten het voorgestelde addendum als aanvulling op de samenwerkingsovereenkomst  
hive.mobility van 5 juli 2019 te sluiten en het bevoegdhedenbesluit hive.mobility 2020 vast te stellen. 

11 Subsidieverzoek Expertisecentrum Sterk 
uit Armoede 

GS hebben besloten een subsidieverzoek van Expertisecentrum Sterk uit Armoede af te wijzen.  

12 IPO Kaderbrief 2021 GS hebben de IPO Kaderbrief 2021 aan Provinciale Staten vastgesteld.  

13 Interbestuurlijk toezicht  GS hebben de brief aan de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Westerwolde over 
interbestuurlijk toezicht vastgesteld. Door de Coronamaatregelen lukt het niet om de 
maatwerktoezichtsplannen voor die gemeenten te actualiseren. De geldigheid van de huidige plannen 
is daarom met een half jaar verlengd.  

14 Sloop karakteristieke schuurgedeelte 
Krewerd 

In een brief aan burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl verklaren GS geen 
bedenkingen te hebben tegen de sloop van het schuurgedeelte van de boerderij aan de Kloosterweg 
4 in Krewerd. 

15 Vragen kap bos Borgbrug  GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over de kap van het bos 
aan de Driebondsweg op het voormalige slibdepot Middelbert t.b.v. de uitbreiding van Meerstad. 

16 Vragen zonnepark Musselkanaal GS geven antwoord op Statenvragen van de Partij voor het Noorden over het aanwijsbesluit inzake 
zonnepark Musselkanaal.  

17 Vragen Winningsplan Nedmag GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van  de Partij voor het Noorden  over het Winningsplan 
van Nedmag 
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