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 Onderwerp Besluit 

1 Subsidieregeling amateurkunst  GS verlenen € 154.800,-  subsidie aan zeven projecten in het kader van de Subsidieregeling 
amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed (zie persbericht).  

2 Subsidieregeling Lokale Energie  GS hebben de Subsidieregeling Lokale Energie provincie Groningen 2021-2023 en de Subsidie-
regeling startsubsidie Lokale Energie provincie Groningen 2021-2023 vastgesteld. De regelingen zijn 
onderdeel van het programma Lokale Energietransitie. De startsubsidie is bedoeld voor lokale 
energiecollectieven om een effectieve start te maken. De subsidieregeling zal worden uitgevoerd 
door de Stichting Ondersteuning Groninger Dorpen. 

3 Ophoging subsidieplafond RORG GS stemmen in met het verhogen van het subsidieplafond met € 100.000,- voor de subsidieregeling 
RORG 2020 voor de eerste helft van 2021 tot een totaal bedrag van € 950.000,- en het bedrag van € 
100.000,- te dekken uit het Krediet RORG. De ophoging van het subsidieplafond betekent dat er zo'n 
10 extra aanvragen kunnen worden gehonoreerd in de periode tot 1 juli. 

4 Coronahulp kredietunies  GS stemmen in met een kwijtschelding van € 82.500,- van verstrekte leningen aan de Kredietunies 
Eemsregio, Groningen en Westerkwartier. De kredietunies hebben het college om hulp gevraagd bij 
het verstekken van risicovolle leningen. GS besluiten om geen subsidie te verstrekken, maar om een 
deel van de opgenomen lening kwijt te schelden, maximaal € 82.500 per kredietunie, in totaal € 
247.500, dekking Coronafonds. 

5 Tekstwijziging subsidieregeling Loket 
Leefbaarheid  

GS hebben op 24 november 2020 de subsidieregeling Loket Leefbaarheid Nationaal Programma 
Groningen vastgesteld. Deze regeling is op 1 januari 2021 geopend. De regeling was voorheen 
bekend onder de naam Loket Leefbaarheid Provincie Groningen 2019. Bij publicatie van de nieuwe 
regeling in het Provinciaal blad is geconstateerd dat de nieuwe naamgeving niet overal consequent 
was doorgevoerd. GS hebben daarom het Mandaatbesluit SNN subsidieregeling Loket Leefbaarheid 
Nationaal Programma Groningen vastgesteld en trekken het Mandaatbesluit SNN subsidieregeling 
Loket Leefbaarheid Provincie Groningen 2019 in.  

6 Bestuursovereenkomst met Land 
Niedersachsen  

GS stemmen in met het aangaan van de Bestuursovereenkomst met Land Niedersachsen over de 
kosten van de projectorganisatie inzake de realisatie van de Wunderline. Het gaat om  een jaarlijkse 
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bijdrage van € 104.995,- t/m 2024. Ingaande 2021 wordt per 30 juni door Groningen een 
voorschotfactuur aan Niedersachsen gezonden. 

7 Advies minister EZK voor gasjaar 2021-
2022 

GS stemmen in met het advies aan de minister van EZK voor het gasjaar 2021-2022. Het advies om 
de gaswinning medio 2022 terug te hebben gebracht naar nul is in nauwe samenwerking met de 
regio tot stand gekomen. Provinciale Staten worden per brief over het advies geïnformeerd.  

8 GS vergoedingen 2020  GS hebben het overzicht vergoedingen van GS over 2020 vastgesteld.  

9 Vragen gasjaar 2021-2022  GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor het Noorden over het 
Vaststellingsbesluit gaswinning 2021-2022.  

10 Vragen uitspraken NAM-voorman over 
versterkingsopgave  

GS beantwoorden vragen van de CDA  Statenfractie over uitspraken van NAM directeur Atema over 
de versterkingsoperatie in NRC Handelsblad.  

11 Vragen Net op Zee  GS geven antwoord op vragen over Net op zee die tijdens de Statencommissie op 12 mei zijn gesteld 
door de fractie Ons Groningen.  
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