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GS verlenen voor 2021 subsidies aan Voedselbanken Groningen € 30.000,-; Jeugdfonds Sport en
Cultuur € 35.000,- en Kledingbank Maxima € 11.000 (zie persbericht).
GS hebben de wijziging van de subsidieregeling 'de anderhalve meter regeling Provincie Groningen
2020' vastgesteld (zie persbericht).
GS verlenen € 150.000,- subsidie aan Stichting het Groninger Landschap voor ' Borg Welgelegen'. Het
doel is om de historische tuin te herstellen en de toegang te verbeteren.
GS verlenen een subsidie van € 275.000,- aan de Veiligheidsregio Groningen voor het Programma
Aardbevingen voor het jaar 2020/2021.
GS verlenen van een subsidie van € 15.000,- aan de heer J. Nijboer voor de implementatie van de
AlgriBio App. Dit is een applicatie die erop gericht is om het sluiten van kringlopen en het uitwisselen
van kennis en ervaringen tussen biologische boeren gemakkelijker te maken.
GS verlenen een subsidie van € 219.466,- aan de NOM voor het uitvoeren van het project 'Smart
Industry Hub Noord-Nederland'. Het doel van het project is om het industriële mkb op het pad van
digitalisering te helpen.
GS verlenen een subsidie van € 75.000,- aan Centraal Staal Holding B.V. in Groningen voor het project
"Poseidon". Het project is een testcase voor de verdere digitalisering en robotisering van de NoordNederlandse scheepsbouw.
GS hebben "de Groninger Ondernemersregeling provincie Groningen 2021" vastgesteld. Het plafond
van de subsidieregeling is vastgesteld op € 500.000,- . Deze subsidieregeling heeft als doel het
toekomstbestendig maken van de Groninger economie door ondernemers te ondersteunen bij
verduurzaming, digitalisering, innovatie en internationalisering en het verbeteren van de aansluiting
tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
Collectieven van agrariërs die landbouwgrond beheren kunnen sinds 2016 een vergoeding krijgen
voor het beheer van agrarische natuurgebieden en landschappen via het ANLb (weide- en
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akkervogelbeheer). GS hebben de herbeschikkingen aan de collectieven Oost, Midden en West
vastgesteld.
GS verlenen een subsidie van € 150.965,- aan Stichting De Verhalen van Groningen voor afbouw van
activiteiten in 2021. In het Uitvoeringsprogramma 'Wij zijn Cultuur' 2021-2024 is opgenomen dat de
subsidie aan de Stichting De Verhalen van Groningen wordt beëindigd. De afgelopen maanden is
overleg gevoerd over het afbouwjaar 2021. Volgens de stichting is een bedrag van € 150.965,- nodig
om twee projecten inhoudelijk af te ronden en de organisatie af te bouwen.
GS besluiten op basis van de Gemeentewet-criteria alle Groninger gemeenten, met uitzondering van
de gemeenten Stadskanaal en Eemsdelta, voor het jaar 2021 onder het repressieve
begrotingstoezicht te plaatsen. De gemeente Stadskanaal wordt voor 2021 onder het preventieve
begrotingstoezicht geplaatst in verband met een niet structureel en reëel sluitende begroting 20212024. De gemeente Eemsdelta wordt voor 2021 onder het preventieve begrotingstoezicht geplaatst
in verband met overschrijding van de inzendtermijn voor de begroting 2021-2024.
GS hebben het Uitvoeringsprogramma Beheer en Onderhoud 2021-2024 vastgesteld. Het gaat om de
uitwerking van de onderhoudsbehoefte en het benodigd budget, op basis van het vastgestelde
Beleidskader Beheer en Onderhoud. Het programma heeft als uitgangspunt de instandhouding van de
provinciale infrastructuur. Provinciale Staten worden hierover per brief geïnformeerd.
GS stemmen in met het verzoek van de gemeente Groningen inzake de ontsluiting van Meerstad en
dit verzoek onder te brengen onder de voorlopige beschikking van 21 februari 2012 voor het project
Eemskanaalzone.
GS informeren Provinciale Staten per brief over de stand van zaken rondom het Europese
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020.
GS informeren Provinciale Staten per brief over de besluiten die het Dagelijks Bestuur van Nationaal
Programma Groningen (NPG) op 7 december 2020 heeft genomen over de eerste projecten die vanuit
het thematisch programma in uitvoering gebracht zullen worden.
GS hebben het aangifteprotocol provincie Groningen vastgesteld.
GS hebben besloten het handhavingsverzoek van de MOB inzake EEW Delfzijl af te wijzen. Afvalverwerkingsbedrijf Energy from Waste Delfzijl B.V. beschikt over de juiste natuurvergunningen voor
de stikstofdepositie.
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GS hebben het Wijzigingsbesluit Transitiefonds Particuliere Woningvoorraad vastgesteld. Het gaat om
een toevoeging van € 700.000 aan de regeling van het Transitiefonds ten gunste van de regio OostGroningen.
GS hebben het ontwerpbesluit tot aanwijzing en functietoekenning zwemwateren in
oppervlaktewateren voor het jaar 2021 vastgesteld. Het gaat om 48 locaties in de provincie
Groningen. Zwemplas Wedderbergen Urnenhoeve is na vijf slechte beoordelingen niet meer
aangewezen als zwemwaterlocatie. Strand Zoutkamp en Landgoed Tennax in Wedde worden
aangewezen als zwemwaterlocatie en Strand Zijlkade in Meerstad wordt aangewezen als potentieel
zwemwater.
GS hebben besloten het Milieuplan 2017-2020 te verlengen tot 1 januari 2022.
GS hebben besloten 12 adressen toe te voegen aan de lijst van witte adressen voor het project Snel
Internet Groningen en voor de extra scope van 34 adressen een marktconsultatie uit te voeren.
GS informeren Provinciale Staten per brief over de uitvoering van de motie ESD - SIC BV die is
aangenomen op 18 november 2020.
GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van Forum voor Democratie over ' Censureren van
Zwarte Piet in de bibliotheek'.
GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren naar aanleiding van
de uitbraak van vogelgriep bij een pluimveehouder in Lutjegast.
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