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               WEEK 27 

                                                                                                                                                                              30 juni 2020    

 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie  Folkersma Staal-Totaal  GS verlenen een subsidie van € 32.085,- aan Folkersma Staal-Totaal BV in Zuidbroek voor het project 
'Lasrobot' ( zie persbericht). 

2 Subsidie Museum TV 2020  GS verlenen een subsidie van € 35.000,- aan Landgoed Verhildersum voor het project 'Museum TV 
2020'. Met het project willen 11 kleinere musea in de provincie Groningen hun publieksbereik 
vergroten (zie persbericht).  

3 Subsidie Proeftuin Meertaligheid GS verlenen via de tweede ronde regeling Proeftuin Meertaligheid subsidie aan 5 projecten. Het gaat 
om Once upon a time in the North van Stichting Frysk Harmony Orkest € 30.000,-. Skik Boartsje, 
Kunstenmakers, € 70.000,- . Pidgin X, Stichting Explore the North, € 50.000,-. Wordspoken, Popfabryk  
€ 70.000,-  en De Kraak van Stichting Productiehuis Spinbarg, € 50.000,-.  Met de regeling  willen de 
overheden binnen We the North samen met de provincies Gelderland en Overijssel inwoners en 
bezoekers van de vijf deelnemende provincies op een laagdrempelige manier in aanraking laten 
komen met de diversiteit aan meertaligheid in de regio. 

4 Subsidie Stichting Innofest  GS verlenen een subsidie van € 200.000 aan de Stichting Innofest voor de periode 1 september 2020 
tot 1 september 2024. De stichting Innofest is in maart 2016 opgericht als innovatieprogramma voor 
MKB’ers, startups en kennisinstellingen in het Noorden (zie persbericht).  

5 Subsidie project Norgervaart GS verlenen een subsidie van € 1.151.317,- aan de provincie Drenthe voor het project Norgervaart. 

6 Accreditatie Groninger Ondernemers-
regeling 'Inlcusie werkt' 

GS stemmen in met accreditatie van het programma 'Inclusie werkt' in het kader van de Groninger 
Ondernemersregeling.     

7 Innovatieregeling en Arbeidsplaats-
regeling EBG 20202 

GS hebben het gewijzigd openstellingsbesluit van de EBG InnovatieregelinG provincie Groningen 2020 
en het gewijzigd openstellingsbesluit van de EBG ArbeidsplaatsregelinG provincie Groningen 2020 
vastgesteld.  

8 Regionale treinconcessie GS informeren Provinciale Staten per brief over de stand van zaken implementatie noordelijke  
treinconcessie die 13 december 2020 van start gaat.  

9 Brief vaste Kamercommissie BZK 
financiële positie gemeenten  

GS Stemmen in met de brief aan de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken over de financiële 
positie van de Groninger gemeenten.  Deze brief zal in afschrift worden verzonden aan Provinciale 
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Staten en aan de Ministers van BZK, VWS en Financiën.   

10 Voordracht en ontwerpbesluit gasjaar 
2020-2021 

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor in te stemmen met het indienen van een 
zienswijze op het ontwerp vaststellingsbesluit voor het gasjaar 2020-2021.   

11 Zienswijze Ontwerpbesluiten Winnings-
plan 2018 van Nedmag Veendam  

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor kennis te nemen van de zienswijze Ontwerp-
instemmingsbesluit Winningsplan -2018 van Nedmag in Veendam.  

12 Zienswijze Ontwerp - Luchtvaartnota 
2020-2050  

GS hebben de zienswijze op de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050, de PlanMER Luchtvaartnota en 
de PlanMER LVN: Passende beoordeling vastgesteld. Provinciale Staten worden hierover per brief 
geïnformeerd. 

13 Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
Windpark Eemshaven-West 

GS hebben de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor windpark Eemshaven-West vastgesteld 
en hebben besloten de Notitie voor een termijn van 8 weken ter inzage te leggen.  

14 Omgevingsvergunning Windpark Delfzijl 
Zuid Uitbreiding 

GS hebben de antwoordnota voor het Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding vastgesteld en hebben 
besloten de omgevingsvergunning voor het Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding te verlenen en deze   
voor een termijn van 8 weken ter inzage te leggen. 

15 Commissie rechtsbescherming  GS hebben het Jaarverslag Commissie rechtsbescherming 2018 en 2019 vastgesteld.  

16 Subsidie Stut-en-Steun en Groninger 
Bodem Beweging 

GS hebben besloten de subsidie aan  Stut-en-Steun en aan Groninger Bodem Beweging te verhogen 
met € 100.000,-  en € 80.000,- .  

17 DEMETRA-onderzoeksproject GS nemen kennis van het DEMETRA-onderzoeksproject en stemmen in met de ondersteuningsbrief.  

18 Veiligheidsnormen regionale 
waterkeringen 

GS nemen kennis van de rapportages van waterschappen over de realisering van de 
veiligheidsnormen van de regionale waterkeringen in de provincie Groningen. Provinciale Staten 
worden per brief geïnformeerd.  

 19 IBP middelen Eems Dollard en 
Westerkwartier  

GS stemmen in met het maken van kosten voor de Eems Dollard en het Westerkwartier vooruitlopend 
op de IBP middelen ( Interbestuurlijk Programma) die in het najaar beschikbaar worden gesteld door 
LNV. 

 20 Verlenging Agenda voor de 
Veenkoloniën 

GS stemmen in met verlenging van de Agenda voor de Veenkoloniën voor de periode 2020 tot 2024 
en stellen hiervoor 200.000 euro beschikbaar.  

21 Landschapscompensatie 380kV. GS nemen kennis van de voortgang van het programma landschapscompensatie 380kV 
hoogspanningsverbinding. TenneT realiseert een nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding tussen de 
Eemshaven en Vierverlaten. De provincie heeft de regie over de uitvoering van de landschaps-
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compensatie voor deze verbinding. Provinciale Staten worden over de voortgang geïnformeerd.  

22 Reactie UVP(mer )procedure 
Friesenbrücke 

GS hebben de brief aan Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in verband met 
de UVP (mer) procedure voor de Friesenbrücke vastgesteld.  

23 Onderzoek sluiting station Sappemeer 
Oost 

GS hebben het  eindrapport sluiting station Sappemeer Oost vastgesteld. Provinciale Staten worden 
per brief geïnformeerd.  

24 Startnotitie Programma Mobiliteit 
Provincie Groningen  

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de Startnotitie Programma Mobiliteit 
Provincie Groningen vast te stellen.  

25 Jaarstukken studiefonds  GS stemmen in met de jaarstukken 2018-2019 van de Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds. 

26 Schrappen Rijksmonument uit landelijk 
register 

GS stemmen in met het schrappen van een rijksmonument in de gemeente Westerkwartier uit het 
landelijk rijksmonumentenregister. De Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed en het college van 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westerkwartier worden per brief geïnformeerd.  

27 Actualisatie Erfgoedprogramma 2020 -
2023 

GS nemen kennis van het geactualiseerde Erfgoedprogramma 2020-2023. Provinciale Staten worden 
per brief geïnformeerd.  

28 Subsidie Beheerwerkzaamheden 
Staatsbosbeheer 

GS verlenen een subsidie van € 200.900,- aan Staatsbosbeheer voor 'Beheerwerkzaamheden 
Staatsbosbeheer'. 

29 Beleidsprogramma Internationalisering 
provincie Groningen 2020-2023 
 

GS hebben het Beleidsprogramma Internationalisering provincie Groningen 2020-2023 vastgesteld.  
Dit beleidsprogramma laat zien hoe de provincie Groningen invulling geeft aan effectief internationaal 
samenwerken bij het bereiken van de doelstellingen met betrekking tot de thema's:  Energietransitie- 
Groene, slimme en grensoverschrijdende mobiliteit- Klimaatadaptatie- Economie en arbeidsmarkt- 
Landbouw. Provinciale Staten worden per brief over het Beleidsprogramma geïnformeerd.  

30 Vragen over Toerisme  GS beantwoorden vragen van de Statenfracties van CDA en PvdA over recreatie en toerisme.  

31 Vragen bestrijdingsmiddelen  GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van GroenLinks over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw en de mogelijke effecten op natuur en biodiversiteit. 

32 Vragen oproep van de Toiletalliantie GS beantwoorden vragen van de Statenfracties van 50+, D66 en ChristenUnie over een oproep van de 
Toiletalliantie om op korte termijn tijdelijke openbare toiletten te plaatsen bij drukke 
fietsknooppunten. 

33  Vragen biobased asfalt  GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van GroenLinks over het toepassen van een pilot 
biobased bitumen en algemene verduurzaming van de infrastructuur. 

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 

                                                                                                                                                                                  

        

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

  

 

34 Vragen veilige school mobiliteit in 
Coronatijd  

GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van GroenLinks over veilige mobiliteit voor scholieren 
en studenten in tijde van Corona. 

35 Vragen Groningen Airport Eelde GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over de toekomst 

Groningen Airport Eelde. 
36 Vragen effecten natuurbeleid op 

biodiversiteit 
GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van Partij voor de Dieren over effecten 
natuurbeleid op biodiversiteit. 

37 Vragen aanpak droogte  GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over de aanpak van 
verdroging. 

38 Vragen financiële schade dorpshuizen GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor het Noorden over de financiële 
schade die dorpshuizen en wijkcentra oplopen door de coronacrises. 

39 Vragen steun culturele sector in 
coronatijd 

GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van GroenLinks over steun aan de culturele sector in 
coronatijd. 

40 Vragen winningsplan Nedmag  GS geven antwoord op vragen die de Statenfractie van de Partij voor de Dieren stelde tijdens de 
Statencommissie over het winningsplan 2018 van Nedmag.  

41 Vragen steun culturele infrastructuur. GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de VDD over de steun aan de culturele 
infrastructuur. 

42 Vragen fietstoerisme en openbaar 
vervoer 

GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van het CDA over fietstoerisme en openbaar vervoer 
en dan met name gericht op gevolgen van de corona crisis. 
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