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               WEEK 36     

                                                                                                                                                                              1 september 2020 

 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie project Mooiedingenmakers GS hebben de incidentele subsidie van  € 12.100,- vastgesteld voor het project Mooiedingenmakers.  
Het gaat om een initiatief van een collectief van freelancers uit de Groningse, Friese en Drentse 
creatieve industrie om te werken aan een sterkere sector door zelfstandigen te ondersteunen in 
ondernemerschap. Voor deze subsidie is akkoord igegeven door de bestuurders van We the North. 

2 Subsidie eerste Tender Zorg en 
Voorzieningen  

GS verlenen vanuit de Eerste Tender Zorg en Voorzieningen geen subsidie aan Stichting Spinal Cord 
Injury Centeren de Stichting Goudvoormekaar. De aanvragen zijn geweigerd omdat ze niet voldoen 
aan de subsidievereisten of onvoldoende punten hebben voor subsidie. Voor de tweede tender van 
de subsidieregeling Zorg en Voorzieningen 2020-2023 hebben GS het  subsidieplafond vastgesteld. 

3 Midden - Groningen pilotegemeente 
kleine windturbines  

GS stemmen in met het aanwijzen van de gemeente Midden-Groningen als pilotgemeente kleine 
wind. Aanleiding is een project (lokaal initiatief) met vier windturbines in Steendam dat moet 
bijdragen aan het energieneutraal maken van het dorp. 

4 Natuurcompensatie Tennet 
Medenertilsterpolder   

GS hebben de wijziging van de begrenzing van het op kaart 6 van de Omgevingsverordening 
aangegeven 'NNN-natuurgebieden' vastgesteld. Door de aanleg van de 380 kV hoogspanningslijn door  
energiemaatschappij Tennet (tracé Eemshaven-Groningen) vindt aantasting plaats van het 
Natuurwerk. Met Tennet is afgesproken de natuurcompensatie te realiseren in de Medenertilster-
polder. In overleg met het Collectief Medenertisterpolder en de stichting het Groninger landschap is 
gekozen om 5 ha op 2 laag gelegen gedeelten van de Medenertilsterpolder te situeren.  

5 Stichting 'Warmtetransitie Centrum 
Groningen' 

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor in te stemmen met het voornemen tot 
oprichten van de stichting 'Warmtetransitie Centrum Groningen' ten behoeve van de versnelling van 
de warmtetransitie..    

6 Monitor Wind op Land 2019   GS informeren Provinciale Staten per brief over de "Monitor Wind op Land 2019' die jaarlijks door de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt opgesteld.       

7 Vragen hout als biogrondstof voor 
energieopwekking   

GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over het gebruik van  
hout als biogrondstof voor energieopwekking.     

8 Vragen klimaatagenda en de RES GS beantwoorden vragen van Statenfracties over de klimaatagenda en de Regionale Energiestrategie 
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Groningen (RES). 
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