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Uitvoeringsagenda detailhandelsvisie
Het Hogeland
Subsidie stichting K&C voor de proeftuin
Nieuw Publiek

GS verlenen een subsidie van € 200.000,- aan de gemeente Het Hogeland voor de Uitvoeringsagenda
detailhandelsvisie Het Hogeland (zie persbericht).
GS stemmen in met een subsidie van € 120.000,- aan Stichting K&C voor de proeftuin Nieuw Publiek.
In deze proeftuin worden podiumkunstaanbieders, beleidsmakers en de (niet) bezoeker bij elkaar
gebracht met het doel nieuwe praktijken te ontwikkelen voor het betrekken van meer en nieuw
publiek bij cultuur. Het betreft een subsidie namens We the North.
GS verlenen een subsidie van € 250.000,- aan Stichting Enne Jans Heerd voor de verduurzaming,
herbestemming en restauratie van de boerderij en het omliggende terrein.
GS hebben besloten om geen beroep in te stellen tegen het vaststellingsbesluit gasjaar 2020 - 2021
(zie persbericht).
In een voordracht aan Provinciale stellen GS voor de Regeling Commissie rechtsbescherming
provincie Groningen 2020 vast te stellen.
GS hebben besloten het OV Bureau mandaat en volmacht te verlenen voor de aanbesteding van het
project Sigma (DRIS).
GS hebben de GRoninger aanpak Stikstof (GRaS)vastgesteld en informeren Provinciale Staten hierover
per brief.
GS stemmen in met het aangaan en ondertekenen van de bestuursovereenkomst project N358 de
Skieding. De weg ligt op het grondgebied van de provincie Fryslân, maar zal na de voorgenomen
opwaardering voor een klein deel op het grondgebied van de provincie Groningen komen te liggen.
In deze bestuursovereenkomst worden afspraken gemaakt over planschade, eigendom beheer en
onderhoud van de weg, de projectkosten, de kosten van het provinciaal inpassingsplan en de
taakverdeling tussen beide provincies.
GS hebben het verweerschrift windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding aan de Raad van State vastgesteld.
Voor het windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding is een gecoördineerde procedure doorlopen. Hierdoor
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stonden het vastgestelde bestemmingsplan (gemeente bevoegd) en de verleende
omgevingsvergunning (GS bevoegd) tegelijk open voor beroep. Twee partijen hebben beroep
ingediend. Voor de beantwoording van de beroepen is een verweerschrift opgesteld waarin alle
beroepsgronden worden weerlegd.
GS stemmen in met het opheffen van de vertrouwelijkheid, op grond van artikel 55 van de
Provinciewet, op de Samenwerkingsovereenkomst windpark Eemshaven Oostpolder en stemmen in
met het toezenden aan de indiener van het Wob-verzoek van de Samenwerkingsovereenkomst
windpark Eemshaven Oostpolder, met in acht name van de weggelaten passages, samen met de
stukken die betrekking hebben op het besluit om af te zien van het saneren en opschalen voor het
windpark Oostpolder.
GS nemen kennis van de wijzigingen in de aangepaste anterieure overeenkomst Windpark
Strekdammen BV waarin GS aangeven geen contractpartij te zijn en de oorspronkelijke overeenkomst
als beëindigd beschouwen.
GS hebben, in overeenstemming met het advies van de Commissie Rechtsbescherming inzake de
verlening van de GRRG-subsidie voor de restauratie van het rijksmonument aan de Rijksweg 23 te
Garmerwolde besloten het eerder genomen besluit een subsidie van € 202.807,- te verlenen voor het
betreffende Rijksmonument te handhaven en deze beslissing beter te motiveren.
GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de ChristenUnie heeft over een proef waarbij
minder visite-auto's van de Doktersdienst Groningen rijden in de regio rondom Delfzijl en
Appingedam.
GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van GroenLinks over de steeds langere
wachtlijsten in de zorg in Groningen en de kop van Drenthe, alsmede het tekort van voldoende
zorgpersoneel.
GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over afvaldumpingen en
zwerfafval in de provincie Groningen.
GS geven antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren over het gebruik van robotmaaiers en het
risico daarbij op dierslachtoffers.
GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over aantasting van
landschap Doezumertocht.
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