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                                                                                                                                                                              25 augustus 2020    

   Onderwerp Besluit 

1 Subsidie Bureau Waardenburg BV Haren  GS verlenen een subsidie van € 40.000,- aan Bureau Waardenburg BV in Haren voor het project 
'TEMPO, TEchniek voor DNA Macrofauna en Plankton monitoring in Oppervlaktewater'. Binnen dit 
project ontwikkelt het bedrijf een laboratoriumfaciliteit voor e-DNA-analyses in Haren. DNA-analyses 
monitoren de ecologische toestand van watersystemen, biologie en biodiversiteit met een focus op 
plankton en macro-fauna. 

2 Subsidie Groninger Ondernemingsprijs GS verlenen € 15.000,-  subsidie aan de stichting Onderneming van het jaar in de provincie 

Groningen voor de organisatie van de bijeenkomst 'de Ondernemingsreis 2020'. De stichting 
organiseert deze verkiezing mede op verzoek van de provincie en de gemeente Groningen. 
I.v.m. Corona is voor dit jaar besloten geen ondernemingsprijs uit te reiken maar wel een 
bijeenkomst voor ca. 100 ondernemers te organiseren met als werktitel de Ondernemingsreis. 

3 Subsidie Noorderpoort college GS verlenen een subsidie van € 300.000,- aan Noorderpoort College voor het project 'Gateway to 
Hospitality' over de periode 2020-2024 (zie persbericht). 

4 Subsidie Stichting Herinrichting 
Kloosterenclave ter Apel 

GS verlenen een subsidie van € 24.999,- aan Stichting Herinrichting Kloosterenclave ter Apel voor het 
project Landschapsvisie omgeving Klooster Ter Apel.  

5 Regelingswijzigingen Subsidiestelsel 

Natuur en Landschap (SNL) 
GS hebben de regelwijzigingen van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) vastgesteld. De 
provincie is verantwoordelijk voor de realisatie en het beheer van natuurgebieden. Daarvoor hebben 
GS het openstellingsbesluit SNL-natuur 2021, met een subsidieplafond van € 170.000,- voor 
continuering en € 50.000,- voor nieuw areaal vastgesteld. Daarnaast hebben GS het 
openstellingsbesluit Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2020 (SKNL) voor het 
onderdeel functiewijziging met subsidieplafond van € 22.000,- vastgesteld ten behoeve van een 
perceel in het ZWK. 

6 Rapportage treasury GS nemen kennis van de rapportage treasury per 1 juli 2020. In het Financieringsstatuut 2018 is 
opgenomen dat de rapportage treasury twee keer per jaar aan het college van Gedeputeerde Staten 
wordt aangeboden. In de rapportage wordt ingegaan op de ontwikkelingen op het gebied van 
treasury in de eerste zes maanden van 2020. 
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7 Prestatieovereenkomst 2021 Provincie 
Groningen - Prolander 
 

GS stemmen in met de prestatieovereenkomst 2021 Provincie Groningen - Prolander. Jaarlijks wordt 
er een Prestatieovereenkomst (PPO) opgesteld, met als doel vast te leggen welke prestaties dat jaar 
worden geleverd en welke middelen daartoe beschikbaar worden gesteld. 

8 Afwijzing handhavingsverzoek afgraving 
Oosterwaarddijk  

GS hebben besloten het handhavingsverzoek betreffende vermeende illegale ontgronding/afgraving 
van de Oosterwaarddijk (slaperdijk) in de gemeente Westerkwartier af te wijzen.  

9 Afwijzing handhavingsverzoek MOB 
Theo Pouw 

GS hebben besloten het handhavingsverzoek van Mobilisation for the Environment (MOB) 
betreffende het handhavingsverzoek inzake de gehele inrichting van Theo Pouw secundaire 
bouwstoffen B.V. in de Eemshaven af te wijzen. 

10 RSP Transferia gemeente Noordenveld GS stemmen in met het verzoek van de gemeente Noordenveld tot wijziging van de RSP beschikking 
deelproject 23b HOV - bus & Qliners Roden. 

11 Voordracht Toekomstagenda & 
Jaarstukken Regio Groningen - Assen  

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de Jaarstukken 2020 & Toekomstagenda 
2020-2025 van de Regio Groningen- Assen 'Kwaliteitssprong voor de regio' vast te stellen.  

12 Brief verhuurdersheffing  In een brief aan Provinciale Staten geven GS aan hoe uitvoering is gegeven aan de motie, die GS 
oproept bij het Rijk aan te dringen op afschaffing van de verhuurdersheffing.  

13 Tracébesluit minister over N33 - Midden  GS informeren Provinciale Staten schriftelijk dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat in het 
Ontwerp Tracébesluit en Milieueffectrapport (OTB-MER) voor de N33 - Midden heeft vastgesteld en 
ter inzage heeft gelegd. In het OTB-MER is het door Provinciale Staten gekozen Voorkeursalternatief 
X1 uitgewerkt en op effecten onderzocht. In de brief informeren GS Provinciale Staten ook over de 
voortgang van de moties 'Farmsumerweg' en 'Een stevig bodemonderzoek'.  

14 Voordracht Startnotitie Omgevingsvisie In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de Startnotitie Omgevingsvisie 2020 - 2022 
vast te stellen.  

15 Vragen Snelle verbinding  GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van het CDA over de Snelle verbinding tussen de 
Randstad en Noord-Nederland.  

16  Vragen verkenning industrieterreinen   GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de SP over de opzet van de verkenning naar 
industrieterreinen en de stand van zaken van de TopDutch-campagne.  

17                                     Vragen maaibeheer  GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over maaibeheer.  

18 Vragen Corona voorlichting Arriva    GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van Forum voor Democratie over Corona 
voorlichting in het Arabisch in Arriva treinen in Groningen.  
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