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Subsidie Groninger Bodembeweging
2021
Subsidieregeling erfgoedprojecten in
een gebiedsaanpak

GS verlenen een subsidie van € 600.000,- aan Stut & Steun(Stichting Onafhankelijk Bewonerssteunpunt Mijnbouwschade). De subsidie wordt verleend op grond van gemaakte afspraken tussen
rijk en provincie over de financiering van de maatschappelijke organisaties.
GS stemmen in met het schade- en stimuleringspakket ter ondersteuning en versterking van de
cultuursector en de vrijetijdseconomie van de provincie Groningen als gevolg van Covid19 ( zie
persbericht).
GS verlenen een subsidie van € 5.000,- aan de Stichting Erfgoedpartners voor het project Digitale
kaartverkoop voor musea en erfgoedinstellingen in 2020. Dit is specifiek ontwikkeld met het oog op
de coronaperiode.
GS stemmen in met de voorgestelde statutenwijzigingen van Erfgoedpartners en Centrum Groninger
Taal en Cultuur en verlenen een subsidie van € 25.000,- aan Centrum Groninger Taal en Cultuur voor
een externe fusiebegeleider.
GS hebben besloten om voor het project Spoed voor Jeugd een lening te verstrekken aan de
gemeente Groningen van € 1,1 miljoen, onder de voorwaarden dat € 0,55 miljoen wordt terugbetaald
door de gemeente Groningen en de resterende € 0,55 miljoen wordt terugbetaald als de besparingen
tot en met 2023 groter of gelijk zijn dan de projectkosten.
GS verlenen een subsidie van € 300.000,- aan Groninger Bodem Beweging op grond van gemaakte
afspraken tussen rijk en provincie over de financiering van de maatschappelijke organisaties.
GS hebben de Subsidieregeling Erfgoedprojecten in een gebiedsaanpak provincie Groningen
vastgesteld met een subsidieplafond van € 10.500.000,- voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31
december 2023.
GS hebben de Subsidieregeling regulier onderhoud karakteristieke panden en gemeentelijke
monumenten provincie Groningen 2021 met een subsidieplafond van € 4.000.000,- voor de periode
18 januari - 31 december 2021 vastgesteld.
GS stemmen in met een verlening van de subsidieregeling pilot karakteristieke panden Overschild
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provincie Groningen 2019 zodat het subsidieplafond tot en met 31 december 2021 beschikbaar blijft.
Verder hebben GS besloten in de tweede helft van 2021 de pilot te evalueren.
GS hebben de uitvoeringsregeling We the North 2017-2021 vastgesteld en het subsidieplafond op
€ 306.000,-. Het budget van We the North wordt aangevuld door de provincies Friesland en Drenthe
en de gemeentes Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden.
GS hebben besloten de subsidieregeling 'Innovatief & Duurzaam MKB-3 provincie Groningen' te
verlengen tot en met 31-12-2021.
GS hebben de voorgestelde wijzigingsregeling Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie
Groningen 2020 vastgesteld en het subsidieplafond voor 2020 vastgesteld op € 43.243,- . Het
subsidieplafond voor de jaren 2021 t/m 2024 is vastgesteld op € 43.500,- (zie persbericht).
In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de Strategische Visie Vrijetijdseconomie
2021 - 2030 vast te stellen (zie persbericht).
In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor het niet afgeven van een ontwerp' verklaring
van geen bedenkingen' voor één windturbine in de Emmapolder vast te stellen.
In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de actualisatie van de Omgevingsvisie
provincie Groningen 2020 en de Omgevingsverordening provincie Groningen 2020 vast te stellen.
In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor het kader van het provinciaal sport- en
beweegbeleid 2021 -2023 vast te stellen (zie persbericht).
GS stemmen in met de aanstelling van een adviescommissie GGA stikstof Liefstinghsbroek. Een van
de pijlers van de Groningse Aanpak Stikstof (de GRAS) is de gebiedsgerichte aanpak rond het Natura
2000-gebied Liefstinghsbroek. Voor de gebiedsgerichte aanpak wordt een adviescommissie ingesteld
met vertegenwoordigers van regionale belanghebbende partijen (zie persbericht).
GS verlenen goedkeuring aan de stichting Particulier Natuurbeheer Oost- Groningen (SPNOG) voor
het uitreden uit VOF Reiderwolde. VOF Reiderwolde beheert natuurgebied Reiderwolde bij de Blauwe
Stad.
GS stemmen in met de toezichtsbevindingen over de afgelopen periode voor de gemeenten
MiddenGroningen, Oldambt en Westerwolde en hebben de maatwerktoezichtsplannen voor de
gemeenten Eemsdelta en Midden-Groningen, Oldambt en Westerwolde vastgesteld.
GS hebben de ontwerp omgevingsvisie Provincie Groningen 2022 vastgesteld en de ontwerp
Omgevingsverordening provincie Groningen 2022 voor inspraak en advies (PPC en PCMW) vrijgeven
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via de daartoe gebruikelijke procedure.
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Provinciale uur-, auto- en huurtarieven

GS hebben de provinciale uur-, auto- en huurtarieven 2021 vastgesteld.
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Vloed (Eems Dollard)
Begrotingswijziging Gaswinning

GS hebben besloten opdracht te verlenen aan Routebureau Groningen voor de werkzaamheden ten
behoeve van de Vergoeding Wandelen over Boerenland 2021-2024 voor een bedrag van € 63.716,44 .
GS hebben de aangepaste begroting Interbestuurlijk Programma, IBP, Westerkwartier en IBP Vloed
(Eems Dollard) vastgesteld.
GS hebben de begrotingswijziging bureaugaswinning 2020 vastgesteld.
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GS hebben besloten het perceel aan de Provincialeweg 16/16a in Nieuwolda (gemeente Oldambt)
aan te wijzen voor het plaatsen van een vergistingsinstallatie.
GS hebben de brief aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over het kleine gasveld
Faan in de gemeente Weterkwartier vastgesteld . GS vinden dat de gaswinning uit kleine gasvelden zo
snel mogelijk moet worden afgebouwd en gestopt en adviseren de minister om de NAM niet toe te
staan een nieuwe boring uit te voeren.
GS hebben de brief aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over het kleine gasveld
Saaksum- Oost in de gemeenten Westerkwartier en Het Hogeland vastgesteld. GS vinden dat de
gaswinning uit kleine gasvelden zo snel mogelijk moet worden afgebouwd en gestopt en adviseren de
minister om de NAM niet toe te staan een nieuwe boring uit te voeren.
GS hebben het Bestedingsplan 2021 Verkeer en Vervoer provincie Groningen vastgesteld.
GS stemmen in met het benoemen van dhr. H. Beerda in zijn functie als lid van het dagelijks bestuur
van waterschap Noorderzijlvest als lid van de gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier.
GS hebben besloten, conform het advies van de commissie rechtsbescherming, het bezwaar inzake
locatiegebonden TUG-ontheffing Alteveer aan Heli Holland Airservice B.V. gegrond te verklaren.
GS informeren Provinciale Staten per brief over de uitkomsten van het onderzoek naar criteria om in
aanmerking te komen voor de titel Fairtrade provincie.
GS informeren Provinciale Staten per brief over de inhoud van het programma 2.0 Eems-Dollard voor
de periode 2021-2026 en de projecten waarvan de provincie als eigenaar optreedt, waaronder het
project Dubbele Dijk.
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Rondvraag Statencommissie
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GS informeren Provinciale Staten per brief over het Programma Natuur van het ministerie van LNV en
de provincies gezamenlijk.
GS hebben het Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2020-2021 vastgesteld. Provinciale Staten
worden per brief over dit uitvoeringsprogramma geïnformeerd.
GS geven per brief antwoord op de vragen die door de Partij van de Dieren zijn ingediend in de
schriftelijke rondvraag bij de Statencommissie van 1 december 2020.
GS beantwoorden vragen van de Statenfactie van de Partij voor de Dieren over de inzet van biomassa.
GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor het Noorden over het afwijzen van
een subsidieaanvraag van de Fraeylemaborg.
GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van het CDA over de tekorten aan stageplaatsen
in de provincie Groningen.
GS geven Provinciale Staten antwoord op vragen over de grondexploitatie Blauwestad die op 11
november zijn gesteld tijdens de behadeling van de Begroting 2021 en de Najaarsmonitor 2020.
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