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               WEEK     16  

                                                                                                                                                                              20 april 2021  

 Onderwerp Besluit 

1 Atlas karakteristieken Eemsdelta  GS verlenen een subsidie van € 24.930,- aan de gemeente Eemsdelta voor Atlas karakteristieken 
Eemsdelta. De gemeente wil de karakteristieken van het landschap en de dorpsstructuren voor de 
voormalige gemeenten Appingedam en Loppersum in beeld brengen. Eerder is in Delfzijl een 
soortgelijk document gemaakt. Het eindproduct inclusief het deel van Delfzijl, zal gebruikt worden 
als basis voor de omgevingsvisie en nieuwe ontwikkelingen in de gemeente Eemsdelta. 

2 Radio Uitzending Bevrijdingsfestival  GS verlenen € 14.775,- subsidie voor de Radio Uitzending Bevrijdingsfestival 2021 van de stichting 
Vier 5 mei. Door de corona maatregelen is het niet mogelijk om de vrijheid op de drafbaan in 
Groningen te vieren. Daarom is besloten vol in te zetten op een alternatief waarin de kern van het 
festival overeind blijft staan. Op een locatie in de stad Groningen wordt een pop-up studio gebouwd 
waar 10 uur lang het thema vrijheid in de spotlight staat. Deze visuele radio uitzending is live te 
volgen via diverse media kanalen. 

3 Subsidie project 'Xperience Center' GS verlenen een subsidie van € 14.686,- aan STT Products BV in Tolbert voor het project 'Xperience 
Center'. 

4 Subsidie project Kansrijke Groningers GS stemmen in met het verlenen van een NPG subsidie van  € 2.123.000,- aan de Vereniging 
Kansrijke Groningers voor het project Kansrijke Groningers. . Binnen het project werken de 120 
scholen (PO, VO, en MBO) in Noord- en Midden-Groningen onder de vlag Kansrijke Groningers 
samen aan vernieuwend, toekomstproof onderwijs rond 4 thema's: ICT/Techniek, Ondernemen, 
Talent, loopbaan & ambitie en Werk in de regio. Het Dagelijks Bestuur van het NPG stemde februari 
positief over de subsidie.  

5 Ontwerp Programmabegroting 2022 en 
Jaarstukken 2020 van Prolander 

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor geen zienswijze in te dienen ten aanzien 
van de Ontwerp Programmabegroting 2022 en de Jaarstukken 2020 van Prolander vast te stellen. 

6 Ontwerpbegroting 2022 en  
Jaarrekening 2020 ODG  

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor in te stemmen met de Ontwerpbegroting 
2022 en de concept Jaarrekening 2020 van de Omgevingsdienst Groningen. 
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7 Begroting 2022, de gewijzigde 
Begroting 2021 en Jaarrekening 2020 
van het SNN 

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor geen zienswijze in te dienen ten aanzien 
van de SNN gewijzigde Begroting 2021 en de SNN begroting 2022 en de wijziging van de Begroting 
2021 vast te stellen.  

8 Programmabegroting 2022 en 
Jaarstukken 2020 van Havenschap 
Groningen Seaports 

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor geen zienswijze in te dienen ten aanzien 
van de Ontwerp Programmabegroting 2022 en de Jaarstukken 2020  van de Gemeenschappelijke 
Regeling van Havenschap Groningen Seaports voor kennisgeving aan te nemen. 

9 Rapportage nazorgfonds gesloten 
stortplaatsen en baggerspeciedepots  

GS stemmen in met de rapportage gesloten baggerspeciedepots over 2020 en de rapportage 
gesloten stortplaatsen over 2020 en de waarde van het nazorgfonds afgerond op € 2,1 miljoen, in 
het fonds te laten. Op grond van de Leemtewet Bodembescherming is de provincie organisatorisch, 
financieel en bestuurlijk verantwoordelijk voor de “eeuwigdurende nazorg” van de stortplaatsen en 
baggerspeciedepots, die binnen haar grondgebied liggen. 

10 Voordracht geheimhouding bijlagen 
Uitbreiding industrieterrein Eemshaven 

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de opgelegde geheimhouding op twee 
bijlagen bij voordracht " Uitbreiding industrieterrein Eemshaven " vast te stellen.  

11 PS brief vaststellingsbesluit gaswinning 
2021-2022 

GS informeren Provinciale Staten over de stukken van de minister van EZK voor het advies  
vaststellingsbesluit gaswinning 2021-2022.  

12 Vragen over versterkingsoperatie GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van het CDA over de zorgen die zij hebben over 
de versterkingsoperatie naar aanleiding van een krantenbericht.  

13 Vragen over aardbeving bij Wildervank GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van Groninger Belang over de aardbeving bij 
Wildervank van 30 maart 2021. 

14 Vragen voorbereiding komst wolf  
 

GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over de voortgang 
op de voorbereiding van de komst van de wolf. 

15 Vragen mestopslag  GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over een illegaal 
mestbassin in de gemeente Oldambt en het ruimtelijk besluit mestopslag.  

16 Vragen effect waterbeheerprogramma GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de VVD over de effecten van watermaatregelen 
die volgen uit het voorontwerp waterbeheerprogramma van het Waterschap Hunze en Aa’s voor de 
periode 2022‐2027. 

17 Vragen Volkshuisvestingsfonds  GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de PvdA over het Volkshuisvestingsfonds.  

18 Vragen over de Aanpak Ring Zuid GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de PVV over de Aanpak Ring Zuid naar aanleiding 
van het rapport Horvat. 
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