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               WEEK 40   

                                                                                                                                                                              29 september 2020    

 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie project Werkplaats 
Digitalisering 2020 - 2022 
 

GS verlenen een subsidie van € 200.000,- aan de Hanzehogeschool Groningen voor de uitvoering van 
het project MKB Werkplaats Digitalisering 2020 - 2022. De Werkplaats ondersteunt MKB -
ondernemers bij het maken van een volgende stap in hun digitale ontwikkeling. Het project richt zich 
in de eerste plaats op online marketing en sales, waarbij studenten, ondersteund door 
expertbedrijven, mkb'ers helpen om op dit gebied beter te presteren.  

2 Subsidie 2e fase RUG - onderzoek 
Intergenerationele armoede 
Veenkoloniën.     

GS verlenen € 100.000,- subsidie aan de RUG voor de uitvoering van de 2e fase van het 
onderzoeksproject Intergenerationele armoede Veenkoloniën. De komende 2 jaar ligt de nadruk van 
het onderzoek op de samenhang tussen het huidige beleid en verschillende aanpakken om mensen 
uit armoede te helpen (zie persbericht). 

3 Beleid verboden handelingen  GS hebben de Beleidsregel ontheffing verboden handelingen Provincie Groningen 2020 vastgesteld.  
De beleidsregel ziet op verboden handelingen op grond van art. 15 Gemeentewet (en vergelijkbare 
bepalingen) waarvoor in aangewezen gevallen GS of de CdK ontheffing kunnen verlenen. Het beleid is 
opgesteld in afstemming met gemeenten en waterschappen. 

4 Aanpak Ring Zuid rapportage T2-2020 GS stemmen in met de Aanpak Ring Zuid rapportage T2-2020. Provinciale Staten worden hierover per 
brief geïnformeerd. De Staten krijgen drie keer per jaar een rapportage over de voortgang van het 
project Aanpak Ring Zuid toegestuurd. 

5 Voordracht benoeming accountant  In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor in te stemmen met de benoeming van de 
accountant voor de accountantsdiensten 2020 -2023.  

6 Verduurzaming spoorvervoer   GS informeren Provinciale Staten per brief over het verduurzamen van het treinvervoer. Het gaat om 
de resultaten van pilots met een waterstoftrein, met ATO (Automatic Train Operation) en een 
haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheid om goederentreinen te laten rijden met een op waterstof 
aangedreven locomotief (zie persbericht).  

7 Greendeal Catering (korte keten).  GS stemmen in met de met de Greendeal tekst en mandateren gedeputeerde Staghouwer om de deal 
te ondertekenen. De Greendeal catering is een initiatief van het ministerie van LNV en heeft als doel 
om samen met provincies te werken aan het bevorderen van de korte keten door in de eigen catering 
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het gebruik van producten uit de korte keten te stimuleren. De deal wordt op 5 oktober ondertekend 
door minister Schouten en de gedeputeerden van de diverse provincies.  

8 Benoeming lid Maatschappelijke 
adviesraad Faunaschade 

GS stemmen in met het besluit tot benoeming van mevrouw J.F. Snijder Hazelhoff als lid van de 
Maatschappelijke adviesraad Faunaschade. 
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