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 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie demoproject 'De Hollandse 
garnaal tussen de Dubbele Dijk' 

GS verlenen een subsidie van € 20.000,- voor het demoproject de Hollandse Garnaal tussen de 
Dubbele dijk en een verkenning naar landschapinclusieve zilte teelten (zie persbericht).  

2 Jaarplan Lauwermeer 2021  GS informeren Provinciale Staten over het Jaarplan Lauwersmeer 2021. Het jaarplan omvat een 
beschrijving van de majeure projecten in het gebied.  

3 Investeringsagenda Ring Blauwe Stad  In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor om vanuit het Ruimtelijk Economisch 
Programma ZuiderZeelijn (REP-ZZL) € 1.266.000,-- beschikbaar te stellen in het project 
 " Investeringsagenda Ring Blauwe Stad ". 

4 Statenvoordracht RES 1.0  In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de Groninger Regionale Energie Strategie 
(RES)1.0 vast te stellen.  

5 Bovenregionale reactie aan IMG over 
rapport diepe bodemdaling  

GS stemmen in met de inhoud van de bovenregionale brief aan het Instituut Mijnbouwschade 
Groningen n.a.v. het rapport van TNO/TU Delft over diepe bodemdaling. Provinciale Staten 
ontvangen een afschrift van de bovenregionale brief (zie persbericht).  

6 Jongeren praten met de Staten  GS informeren Provinciale Staten per brief over de uitvoering die GS hebben gegeven aan de moties 
Jongeren praten met de Staten die op 30 september 2020 zijn aangenomen. Het gaat om de moties: 
'Natuur schoon in Groningen', 'Kinderen in de politiek: kindercommissaris', 'Snel internet jongeren'  
en 'Wees wijs met corona'. 

7 Informatieveiligheid provincie 
Groningen  

GS hebben het geactualiseerd kader voor informatieveiligheid provincie Groningen 2021-2025 
vastgesteld.  

8 Vragen emissie arme stalsystemen  GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van GroenLinks naar aanleiding van de uitspraak van 
de rechtbank Noord Nederland inzake emissie arme stalsystemen.  

9 Vragen Wunderline   GS geven antwoord op vragen die de Statenfracties van CDA, GB en PvhN  hadden tijdens de 
behandeling van de voordracht ijkmoment 1 Wunderline. De fracties vroegen om meer inzicht in de 
gevolgen voor de begroting voor wat betreft de tijdelijke voorfinanciering uit de reserve afkoopsom 
wegen/waterwegen. 
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