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                                                                                                                                                                              18 mei 2021  

 Onderwerp Besluit 

1 NPG subsidie project 'Talent in de 
regio' 

GS verlenen een subsidie van € 2.195.519,- aan de stichting Hanzehogeschool Groningen voor het 
project Talent in de regio. Het gaat om een NPG subsidie. Het project  richt zich op het voorbereiden 
van de beroepsbevolking en werkgevers voor de arbeidsmarkt van de toekomst. 

2 Projectplan Waterwet Brede Groene 
Dijk 

GS stemmen in met het besluit van het algemeen bestuur van het waterschap Hunze & Aa's van 17 
maart 2021 tot vaststelling van het "Projectplan Waterwet Brede Groene Dijk fase 3". Omdat het 
hier gaat om een projectplan dat betrekking heeft op een primaire waterkering, moet het 
projectplan op grond van de Waterwet door GS worden goedgekeurd.  

3 Zonnepark Tweekarspelenweg Blijham GS hebben besloten de locatie Tweekarspelenweg in Blijham aan te wijzen voor het plaatsen van 
een zonnepark met een omvang van 30 hectare voor de duur van maximaal 30 jaar.  

4 Openstellingsbesluit EU-POP 3  GS hebben het EU-POP3 Openstellingsbesluit provincie Groningen voor 'niet-productieve 
investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap 2021 vastgesteld. Via deze openstelling is het 
mogelijk een EU subsidie uit het plattelandsontwikkelingsprogramma (ELFPO) te verkrijgen van 
maximaal 8 miljoen euro voor versterking van de biodiversiteit, natuur, landschap en waterbeheer 
in natuurgebied Dwarsdiep in het Zuidelijk Westerkwartier. Deze subsidie bestaat uit een EU 
bijdrage van maximaal 4 miljoen euro en een nationale cofinanciering van eveneens 4 miljoen euro. 

5 Zekerheidsstelling Commissie 
Bodemdaling  

De Commissie Bodemdaling heeft in een brief op 5 maart 2020 de provincie gewezen op artikel 13 
uit de overeenkomst tussen de provincie en NAM waarin bepaald is, dat door NAM zeker gesteld 
zou moeten worden indien aan een van de bepalingen in de overeenkomst wordt voldaan.  
In samenwerking met beide waterschappen en Groningen Seaports is een verkennend traject met 
de NAM doorlopen op grond waarvan geconcludeerd wordt dat zekerheidsstelling van toepassing is. 
GS informeren de Commissie Bodemdaling door Aardgaswinning per brief over de  
zekerheidsstelling en sturen de brief in afschrift naar de NAM en Rijkswaterstaat Noord Nederland.  

6 Voordracht Programmaplan Toukomst 
 

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor het programmaplan Toukomst  en het 
budget voor de uitvoering van Toukomst van te stellen. Dit programmaplan is in de afgelopen 
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maanden opgesteld door het programmabureau van NPG op basis van het advies van het 
Toukomstpanel. 

7 Vragen Bomenridders programma Bos 
en Hout  

GS beantwoorden vragen van de Bomenridders over de financiering en realisatie van het 
Programma Bos en Hout.  

8 Vragen intern salderen en  
luchtwassers 

GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over luchtwassers 
en intern salderen in het kader van de Wet natuurbeschermin. 

9 Vragen vloeivelden Suikerunie  GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over het bebouwen van 
de vloeivelden van het Suikerunieterrein door de gemeente Groningen. 

10 Vragen natuurcompensatie De 
Suikerzijde  

GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over de natuur -
compensatie die plaatsvindt bij de aanleg van de woonwijk De Suikerzijde door de gemeente 
Groningen.  
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