
 
 
 
 
 
 

   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 

 

               WEEK  39     

                                                                                                                                                                              22 september 2020    

 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie Steunpunt Ruimtelijke 
Kwaliteit  

GS verlenen € 300.000,-  subsidie aan Libau voor een tweejarige pilot Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit. 
Via het programma Erfgoed, Ruimtelijke Kwaliteit en Landschap is de provincie in gesprek met 
gemeenten over de ondersteuning en versterking van de gemeentelijke expertise op gebied van 
Ruimtelijke Kwaliteit. Met de pilot geeft Libau algemene ondersteuning aan gemeenten en  
waterschappen bij beleidsontwikkeling en de uitvoering van beleid op het gebied van de ruimtelijke 
kwaliteit. Vervult een platformfunctie voor de (ambtelijke) gemeentelijke adviseurs in het ruimtelijk 
domein en bevordert kennis van en draagvlak door workshops, publicaties en stageplekken. 

2 Subsidie Stichting Museum Nienoord GS verlenen een subsidie van € 150.000,- aan Stichting Museum Nienoord voor het project   
"Optimaliseren publieksbereik nationale collectie rijtuigen Museum Nienoord". Met de subsidie wordt 
geïnvesteerd in het aantrekkelijker presenteren van de collectie en wordt het depot het Koetshuis.  
In het Koetshuis kunnen gasten straks ook zonder gids de omvangrijke en bijzondere collectie 
bekijken. 

3 Subsidie Marketing Groningen GS verlenen € 155.000,- subsidie aan Marketing Groningen voor het project 'Toeristische Campagne'. 
Het gaat om een campagne rondom de expositie van de Rolling Stones in het Groninger Museum om 
ook de ondernemers uit het Ommeland mee te laten profiteren van deze unieke expositie. 

4 Subsidie wijkenergieplannen 2020-2022 GS verlenen een subsidie van € 200.000,- aan de gemeente Groningen voor de wijkenergieplannen 
2020-2022. Het gaat om inzet, ondersteuning en uitvoering van verschillende onderzoeken ten 
behoeve van het opstellen van wijkenergieplannen / warmtetransitieplannen voor de wijken/buurten 
Beijum, Lewenborg, Kardinge, het Zilvermeer, Zonland, Mooiland en Waterland (Drielanden). 

5 Onteigeningsprocedure Fietsroute Plus 
Groningen  - Winsum  

Om de plannen voor de aanleg van de Fietsroute Plus Groningen - Winsum, gedeelte Groningen -
Sauwerd, te kunnen realiseren dienen de benodigde gronden te worden verworven. Aangezien met 
de laatste eigenaar van de fietsroute nog niet tot een vergelijk is gekomen hebben GS besloten de 
gerechtelijke onteigeningsprocedure te gaan doorlopen.  

6 Beleidskader Beheer en Onderhoud GS informeren Provinciale Staten met een aanvullende brief over het Beleidskader Beheer en  
Onderhoud.  Het gaat om de toezegging over een nadere toelichting op de uitgangspunten, 
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doelstellingen, koppelkansen en het onderhoudsniveau aan de hand van vragen tijdens de Staten - 
commissie van 2 september 2020. 

7 Actualisatie Omgevingsvisie en 
Omgevingsverordening 

GS hebben de ontwerp actualisatie Omgevingsvisie provincie Groningen 2020 en ontwerp actualisatie 
Omgevingsverordening provincie Groningen 2020 vastgesteld en besloten via de daartoe gebruikelijke 
procedure vrij te geven voor inspraak en voor advies voor te leggen aan de Provinciale Planologische 
Commissie (PPC) en Provinciale Commissie Milieu en Water (PCMW).  

8 Voortgangsrapportage Regio Deal  GS informeren Provinciale Staten per brief over de inhoud en voortgang  van de Regio Deal 
Natuurinclusieve Landbouw.  

9 Ecologische Verbindingszone Meerweg  GS hebben het concept inrichtingsplan Meerweg vastgesteld. Het  gaat om het realisatiebesluit voor 
de ecologische verbindingszone Meerweg (Haren). De ecologische zone Meerweg is onderdeel van 
het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) aan de oostzijde van het Paterswoldsemeer dat 
grotere NNN gebieden (Leekstermeer, Zuidlaardermeer) op een ecologische verantwoorde wijze met 
elkaar verbindt (zie persbericht).  

10 Provinciedeal Digitale Democratie GS stemmen in met de start van de Provinciedeal Digitale Democratie, de inrichting van de 
organisatie en de financiering ,  € 50.000,- . Met de provinciedeal digitale democratie wordt beoogd 
om vanuit het programma ‘Democratie in Actie’ (BZK/VNG) en het programma Kwaliteit Openbaar 
Bestuur (Provincie Groningen) digitale participatieplatforms laagdrempelig beschikbaar te stellen voor 
de Groninger Gemeenten en de provincie.  

11 Programma Duurzame Landbouw  
2020 - 2024  

GS hebben het Programma Duurzame Landbouw 2020 - 2024 vastgesteld. Provinciale Staten worden 
hierover per brief geïnformeerd.   
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