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                                                                                                                                                                              25 februari 2020    

  Onderwerp Besluit 

1 Incidenteel Cultuurbudget 14e ronde  GS hebben voor de 14e ronde van het incidenteel cultuurbudget voor 4  projecten subsidies  
vastgesteld. Het gaat om Muziekfestival Delfzijl 2020,  PopSport Groningen, Aan de Andere Kant deel 
3 en De Wijk De Wereld (zie persbericht).   

2 Subsidie project 'Culinaire vakschool' GS verlenen een subsidie van € 38.250,- aan de stichting Culinaire Vakschool voor het project 
'Culinaire Vakschool'. De opleiding wordt vooral gebruikt als re-integratie instrument voor 
werkzoekenden, vroegtijdig schoolverlaters en mensen die zich willen omscholen en is gericht op 
lokale en regionale horecaondernemers. Ruim 40% krijgt een betaalde baan en voortijdig 
schoolverlaters gaan weer terug naar school of starten met een vervolgopleiding.   

3 Subsidie Natuurvleescoöperatie  GS verlenen een subsidie van € 27.000,-  aan Gebiedscoöperatie Westerkwartier voor het oprichten 
van een natuurvleescoöperatie (zie persbericht).   

4 Subsidie detailhandelsvisie Midden- 
Groningen  

GS verlenen vanuit de regeling Retailagenda een subsidie van  € 117.500,- aan de gemeente Midden-
Groningen voor de uitvoeringsagenda Midden-Groningen ( zie persbericht).  

5 Subsidie 'sociale gemeenteteams voor 
luisterend oor'.  

GS verlenen een subsidie van € 50.000,- aan de gemeente Oldambt voor het project  'sociale 
gemeenteteams voor luisterend oor'.  

6 Landschappelijke en stedenbouw-
kundige kwaliteiten in beeld brengen 

GS verlenen € 24.943,- subsidie aan gemeente Delfzijl voor  'Landschappelijke en stedenbouwkundige 
kwaliteiten in beeld brengen'. De gemeente wil de karakteristieken van het landschap en de dorpen in 
kaart laten brengen als basis voor nieuw te ontwikkelen beleid. 

7 Subsidie EPI - kenniscentrum 2020  GS verlenen 100.000 euro subsidie aan de stichting Het Educatie Praktijk Informatie-kenniscentrum 
voor het project EPI - kenniscentrum 2020.  

8 Project 'Varen doe je Samen '20 t/m 24'  GS stemmen in met het deelnemen aan het landelijke project 'Varen Doe je samen 2020 t/m 2024' en 
verlenen € 37.000,-  subsidie aan Waterrecreatie Nederland. Dit project is gericht op het vergroten 
van de verkeersveiligheid op het Nederlandse vaarwater.  

9 Nestbescherming Kiekendieven  GS  verlenen een subsidie van € 100.000,- aan Stichting Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum 
Akkervogels voor het project  'Nestbescherming Kiekendieven'. Doel is de bescherming van de nesten 
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van blauwe en grauwe kiekendieven in landbouwgewassen.  

10 Kweekmethode voor Shiitake 
paddenstoelen  

GS verlenen € 15.000,- subsidie aan de heer Hesse voor de ontwikkeling van een kweekmethode voor 
Shiitake paddenstoelen (zie persbericht).   

11 Publicatie Subsidieplafonds 2020 deel 2  GS hebben de subsidieplafonds voor 2020 vastgesteld en stemmen in met publicatie in het provinciaal 
blad.   

12 Aanwijzing zwemwater 2020  GS hebben de zwemwateren in oppervlaktewater voor 2020 in de provincie Groningen definitief  
vastgesteld.  

13 Doorfietsroute Groningen - Leek  In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor in te stemmen met het realisatiebesluit voor 
de doorfietsroute Groningen - Leek.  

14 
 

Regioadvies Net op Zee ten Noorden  
van de Waddeneilanden  

GS informeren Provinciale Staten per brief over het proces om tot een gezamenlijk regioadvies te 
komen voor een ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen een windpark op de Noordzee ten 
Noorden van de Waddeneilanden en een hoogspanningsstation in Noord-Nederland.  

15 Vervolg project Dubbele Dijk  GS nemen kennis van de uitkomst van de scenariostudie over het vervolg project Dubbele Dijk en 
stemmen in met het verder uitwerken van de verschillende initiateven voor het noordelijk deel.  

16 Brief voortgang progamma 's E & E in 
balans en ED 2050  

GS informeren Provinciale Staten per brief over de voortgang van het programma Ecologie & 
Economie in balans en het programma Eems-Dollard 2050.  

17 Museumregeling BIS cultuur 2021 -2024 GS stemmen in met het voorstel om Het Groninger Museum voor te dragen voor de regeling 
regionale musea van het ministerie van OCW.  

18  Bezwaar zonnepark Oude Pekela  GS hebben, conform het advies van de Commissie rechtsbescherming, besloten het bezwaar van de 
Stichting Patform Keelbos tegen het GS besluit om de locatie Raadhuisweg in Oude Pekela aan te 
wijzen als locatie voor een tijdelijk zonnepark niet- ontvankelijk te verklaren.  
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