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               WEEK  12    

                                                                                                                                                                              23 maart 2021    

 Onderwerp Besluit 

1 Ophoging budget subsidieregelingen en 
stageplaatsen i.h.k.v het Coronafonds  

GS stemmen in met ophoging van het budget voor de regeling scholing met € 200.000,- en voor de 
regeling stageplaatsen met € 100.000,- en € 30.000,- voor de uitvoeringskosten van het SNN. De 
regelingen vallen onder het Coronafonds (zie persbericht). 

2 Subsidieregeling 'Innovatief en 
Duurzaam MKB-2021' 

GS stemmen in met de subsidieregeling 'Innovatief en Duurzaam MKB-2021' en hebben het 
subsidieplafond van deze regeling vastgesteld op € 1.000.000,- (zie persbericht).  

3 Subsidie CliQ Swiss Tech BV Groningen GS verlenen een subsidie van € 50.000,- aan CliQ Swiss Tech (Netherlands) BV in Groningen voor het 
project 'Continue Flowchemie bij CliQ SwissTech BV'. CLiQ is een ontwikkelaar en producent van 
hoogwaardige additieven en preparaten voor coatings, verven en aanverwante industrieën. 

4 Subsidie Marketing Groningen 2021-
2023 

GS verlenen een subsidie van € 445.000,- aan Marketing Groningen voor de uitvoering van het 
jaarplan 2021 en hebben besloten een structurele subsidierelatie met Marketing Groningen aan te 
gaan voor het eerste uitvoeringsprogramma 2021-2023 van de nieuwe Strategische Visie 
Vrijetijdseconomie 2021-2030.  

5 Subsidie Groen en Landschap 't Zandt  GS verlenen € 12.296,- subsidie aan Landgoed de Camping voor de Ontwikkelvisie Groen en 
Landschap 't Zandt.  

6 Subsidie Biblionet  GS stemmen in met een structurele subsidie aan Biblionet voor het innovatieprogramma 
bibliotheekwerk 2021-2024. Voor het eerste kwartaal verlenen GS een voorschot van € 200.000,-.  

7 Wijziging Beleidsregeling 
modelregeling POP3 

GS hebben besloten de Beleidsregeling modelregeling POP3 d.d.3 april 2018 in te trekken en de 
Beleidsregel modelregeling POP3+ 2014 - 2022 vast te stellen. De wijziging is nodig omdat de 
huidige POP3-periode is verlopen en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) niet 
eerder dan per 1 januari 2023 wordt vastgesteld. In afwachting hiervan is een transitieperiode 
genaamd ‘POP3+’ noodzakelijk voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.  

8 Voordracht afkoop onderhoud 
kunstwerken verkeersplein de Blauwe 
Roos  

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor in te stemmen met de afkoop van het 
onderhoud aan het Rijk van twee viaducten over de A-7 en een fietsonderdoorgang behorende bij 
het verkeersplein de Blauwe Roos bij Winschoten.  
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9 Vragen ESD-SIC GS beantwoorden vragen die tijdens de Statencommissie op 3 maart 2021 door Provinciale Staten 
zijn gesteld over het ontwerpbesluit tot wijziging van de voorschriften van ESD-SIC bv .  

10 Vragen RES - Groningen  GS geven antwoord op vragen die door de Statenfractie van Groninger Belang zijn gesteld naar 
aanleiding van de analyse van alle RES'sen door het Planbureau voor de leefomgeving (PBL).   

11 Vragen Tijdelijke Wet Groningen GS beantwoorden vragen die door de Statenfractie van Groninger Belang zijn gesteld over een brief 
die namens het Versterkingsoverleg Groningen (VOG) aan de Tweede Kamer is gestuurd over de 
Tijdelijke Wet Groningen. 

12 Vragen lesvluchten van de KLM Flight 
Academy 

GS geven antwoord op vragen die zijn gesteld door de Statenfractie van de Partij voor de Dieren 
over de lesvluchten van de KLM Flight Academy.  

13 Vragen Natuurpaden  GS beantwoorden vragen die door de Statenfractie van de Partij voor de Dieren zijn gesteld over het 

gebruik van vervuild puin voor wandelpaden.  
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