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               WEEK 49     

                                                                                                                                                                              1 december 2020    

  Onderwerp Besluit 

1 Subsidie retail Delfzijl/Eemsdelta  GS verlenen een subsidie van € 25.000,- aan de gemeente Delfzijl voor een leegstandsmakelaar n.a.v. 
de detailhandelsvisie voor Delfzijl-Appingedam-Loppersum (zie persbericht). 

2 Subsidie Centrumplan Ter Apel  GS verlenen € 16.450,- subsidie aan de gemeente Westerwolde voor het opstellen van een 
stedenbouwkundig Centrumplan Ter Apel (zie persbericht). 

3 Coronafonds provincie Groningen GS hebben de notitie  Coronafonds provincie Groningen vastgesteld. Provinciale Staten worden 

hierover per brief geïnformeerd (zie persbericht).     
4 LNV Programma Natuur  GS stemmen in met de insteek van de provincie Groningen in het Programma Natuur van het 

ministerie van LNV. De inzet is gericht zijn op een "rijk platteland" met een goed toekomstperspectief 
en versterking van de biodiversiteit in bijzondere natuurgebieden en het landelijke gebied 
daaromheen.  

5 Integraal VTH Jaarprogramma 2021 GS hebben het concept Integraal VTH Jaarprogramma 2021 vastgesteld. In het Jaarprogramma is 
aangegeven hoe de provincie de wettelijke taken op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving voor 2021 zal uitvoeren.  

6 Openstellingsbesluit beheergebied 
waterschap Noorderzijlvest 

GS stemmen in met het openstellingsbesluit DAW uitvoering van fysieke maatregelen in beheer-
gebied waterschap Noorderzijlvest. Het gaat om aanvragen voor projecten in het kader van de 
Subsidieregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 2017-2020  in beheergebied Waterschap 
Noorderzijlvest (zie persbericht).  

7 Subsidieplafond Impulsloket Nationaal 
Programma Groningen 

GS hebben het Subsidieplafond van de Subsidieregeling Impulsloket Nationaal Programma Groningen 
voor de periode van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021 vastgesteld op € 1.350.000,- voor 
stichtingen, verenigingen en coöperaties en €150.000,- voor kleinschalige ondernemingen.  

8 Financiering Gasberaad 2021 GS hebben besloten € 665.000,- subsidie te verlenen aan de Stichting Groninger Gasberaad voor 2021  
op grond van gemaakte afspraken tussen rijk en provincie over de financiering van de 
maatschappelijke organisaties.    

9 Stichting Warmtetransitie Centrum GS stemmen in met de conceptstatuten en besluiten tot de oprichting van de stichting 
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Groningen Warmtetransitie Centrum Groningen.  

10 Verlengen uitvoeringstermijnen 
subsidiebeschikkingen 

GS stemmen in met het verzoek aan het DB SNN tot verlengen van de uitvoeringstermijnen van een 
viertal subsidiebeschikkingen.  

11 Nieuw bestuur stichting Leerstoel 
Regionale Economie  

GS stemmen in met het advies om het huidige bestuur van de stichting Leerstoel Regionale Economie  
te vervangen door een nieuw bestuur en gedeputeerde Rijzebol te benoemen tot bestuurslid van de 
stichting.  

12 Convenant 2020 Regio Groningen-Assen GS stemmen in het  Convenant 2020 Regio Groningen-Assen. Het ondertekenen van het convenant 
2020 vormt het sluitstuk van het proces om te komen tot een nieuwe Toekomstagenda voor de regio 
Groningen-Assen. Deze Toekomstagenda is op 30 september vastgesteld in Provinciale Staten.  

13 Nieuwe kantoorlocatie RGA  GS stemmen in met de verhuizing van het regiobureau van de Regio Groningen-Assen van de huidige 
locatie aan de Oosterstraat naar de Emmasingel 4 in Groningen en het aangaan van de 
huurovereenkomst voor de nieuwe locatie.   

14 Uitvoering motie Behoud 
Basisvoorzieningen  

Provinciale Staten hebben op 11 november motie 224 aangenomen waarin de Staten hun zorgen 
uiten over de financiële situatie van gemeenten en de gevolgen die dit heeft voor het behoud van 
basisvoorzieningen. GS brengen deze motie onder de aandacht in  brieven aan de vaste 
Kamercommissie BZK, de vaste Kamercommissie VWS, de Minister van BZK, het IPO en de VGG.  

15 PS brief mededelingen  In een brief doen GS mededelingen aan Provinciale Staten. Het gaat om mededelingen die normaliter 
in de commissievergaderingen worden gedaan. Dit gebeurt op verzoek van Provinciale Staten 
schriftelijk in verband met het hybride vergaderen van PS gedurende de coronacrisis.  

16 Besluit op bezwaar zonnepark Bedum GS besluiten, conform het advies van de Commissie rechtsbescherming, het bezwaar tegen het 
aanwijsbesluit zonnepark De Vrie Heerlykheyd Westerdijkshorn 14 in Bedum niet-ontvankelijk 
verklaren. 

17 Vragen over Netcapaciteit GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de PvdA over netcapaciteit (specifiek Ter Apel). 
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