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 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie project Culinaire Vakschool GS verlenen een subsidie van € 40.000,- aan de stichting Culinaire Vakschool voor het project 
Culinaire Vakschool in het kader van de opleiding tot assistent kok op niveau 1 of 2 met een branche 
erkend diploma (zie persbericht). 

2 Subsidie Plantcampagnes Plan Boom GS verlenen € 65.000,- subsidie aan de Natuur en Milieufederatie Groningen voor Plantcampagnes 
Plan Boom. Samen met Landschapsbeheer Groningen worden 8 plantcampagnes georganiseerd in 
Groningen waarbij  40.000 bomen en struiken worden aangeplant (zie persbericht).  

3 Haalbaarheidsstudie 'Zero-emission 
luchtvaart Noord-Nederland' 

GS verlenen € 25.000,- subsidie aan de Stichting Pen Em in Eelde voor de haalbaarheidsstudie 'Zero-
emission luchtvaart Noord-Nederland'. Het onderzoek richt zich op onderzoek naar ontwikkeling van 
duurzame luchtvaart op Groningen Airport Eelde en de ontwikkeling naar een zgn. 0.0 Avation 
Noord-Nederland. 

4 Project Kansrijk Opleiden GS verlenen € 4.349.004,-  subsidie aan de gemeente Groningen voor het project Kansrijk Opleiden. 
Onder de vlag van het Thematisch Programma van Nationaal Programma Groningen (NPG) heeft de 
gemeente een subsidieaanvraag ingediend . Met het project Kansrijk Opleiden wil men van 
minimaal 1200 personen de positie verbeteren op de arbeidsmarkt. Het gaat om werkzoekenden 
met afstand tot de arbeidsmarkt en kwetsbare werkenden. 

5 Project Scholingsalliantie Noord: 
Kansen voor vakmanschap 
 

GS verlenen € 500.000,- subsidie aan de gemeente Groningen voor het project Scholingsalliantie 
Noord: Kansen voor vakmanschap. Het gaat om een NPG subsidie. Het project is onderdeel van de 
activiteiten van de Scholingsalliantie Noord en is vooral gericht op het stimuleren van de leercultuur 
van bedrijven en het stimuleren van extra scholing van werkenden en werkzoekenden in een aantal 
technische sectoren. 

6 Subsidie Stichting Monumentenwacht 
Groningen 

GS verlenen een subsidie van € 245.700,- aan de Stichting Monumentenwacht Groningen voor de 
uitvoering van de activiteiten in 2021. 

7 Accreditatie in het kader van de 
Groninger Ondernemersregeling 

GS stemmen in met accreditatie van het programma "de Ideeënbrouwerij' in het kader van de 
Groninger Ondernemersregeling. Met het programma de Ideeënbrouwerij wil  LEF Groningen 
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innovatieve en frisse oplossingen bedenken voor economische vraagstukken en knelpunten van 
organisaties. Hierdoor kunnen de deelnemende bedrijven sneller groeien. 

8 Natuurbeheerplan 2022 GS hebben de tekst en bijbehorende kaarten van Natuurbeheerplan 2022 en de Nota reactie en 
commentaar 2022 vastgesteld.  Het natuurbeheerplan wordt jaarlijks geactualiseerd door middel 
van een vaststellingsprocedure met een inspraakperiode. Het definitief vastgestelde 
Natuurbeheerplan 2022 dient als basis voor de beheerovereenkomsten van het Subsidiestelsel 
Natuur en Landschap voor de periode vanaf 2022. 

9 Digitaliseringsstrategie GS informeren Provinciale Staten per brief over de voortgang van de Digitaliseringsstrategie. 

10 Begroting Waddenfonds 2022 en 
Jaarstukken Waddenfonds 2020 

GS hebben de begroting Waddenfonds 2022 vastgesteld en nemen kennis van de Jaarstukken 
Waddenfonds 2020.. De stukken worden aan Provinciale Staten aangeboden voor hun zienswijze.  

11 Waddenfonds concept 
Uitvoeringskader 2021 -2027 

GS hebben het concept Uitvoeringskader Waddenfonds 2021 - 2027 en de evaluatie Waddenfonds 
vastgesteld. Het concept Uitvoeringskader wordt op 30 juni behandeld in Provinciale Staten.  

12 Midterm review Investeringskader 
Waddengebied  

GS nemen kennis van het rapport Tussentijdse evaluatie Investeringskader Waddengebied en 
hebben het advies aan de Stuurgroep Waddenprovincies over de conclusies en aanbevelingen 
Tussentijdse evaluatie Investeringskader Waddengebied, inclusief advies over financiële 
programmering en financiële verhouding tussen IKW en Waddenfonds vastgesteld. Provinciale 
Staten worden hierover per brief geïnformeerd door GS.  

13 Vragen beverbeheerplan GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over het door GS 
vastgestelde beverbeheerplan. 

14 Vragen over bos en open landschap GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over aanplant van 
(voedsel)bossen en hoe zich dit verhoudt tot het huidige beleid voor behoud van landschappelijke 
openheid.  

15 Vragen containerverlies Baltic Tern  GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van GroenLinks n.a.v. de recente berichtgeving 
over het containerverlies van het schip de Baltic Tern op 7 april.   
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