Besluitenlijst Gedeputeerde Staten
Gedeputeerde Staten

WEEK 22
1 juni 2021
Onderwerp

Besluit

1

Subsidie 'Adviesregeling Provincie
Groningen 2021'

2

Zienswijze ontwerp instemmingsbesluit
gaswinning ten noorden van
Schiermonnikoog

3

Begroting 2021 gemeente Eemsdelta

GS hebben de subsidieverordening 'Adviesregeling Provincie Groningen 2021' vastgesteld en stellen
€ 300.000,- beschikbaar. In het kader van het Coronafonds is besloten om een subsidieregeling op te
stellen waarbij bedrijven en maatschappelijke organisaties ondersteuning kunnen krijgen bij het
schrijven van o.a. businessplannen en financieringsplannen. Op deze wijze kunnen bedrijven nieuw
kapitaal aantrekken en nieuwe plannen verwezenlijken. Dit draagt bij aan een sneller herstel van de
economie na Corona.
GS hebben de brief aan het Bureau Energieprojecten met betrekking tot de zienswijze ontwerp
instemmingsbesluit winningsplan NO5-A vastgesteld. GS hebben de minister van EZK al in 2017 een
brief gestuurd met de boodschap om geen gas te winnen uit dit gebied ten noorden van
Schiermonnikoog. Dit standpunt wordt in de zienswijze herhaald.
GS hebben de begroting van de gemeente Eemsdelta voor het jaar 2021 goedgekeurd.

4

UItvoeringsprogramma Natuur en
specifieke uitkering

5

Stand van zaken Fonds Nieuwe Doen

6

Informatie over de Nationale
Omgevingsvisie
PS brief over bouw 4 pluimveestallen
Kiel Windeweer.

7

Martinikerkhof 12
9712 JG Groningen

Sint Jansstraat 4
9712 JN Groningen

Als onderdeel van het stikstofbeleid trekt het kabinet extra geld uit voor verbeteren van de natuur,
via het zogeheten Programma Natuur. De komende 10 jaar is € 3 miljard euro beschikbaar.
Verdeling van dit budget gebeurt door het ministerie van LNV in samenwerking met de provincies.
De afspraken worden vastgelegd in een specifieke uitkering (SPUK) per provincie. GS hebben
daarvoor het UItvoeringsprogramma Natuur Groningen vastgesteld en stemmen in met de
begrotingstabel SPUK en BTW tabel. GS hebben de brief aan LNV met de aanvraag in het kader van
de regeling Natuur bij LNV vastgesteld.
GS informeren Provinciale Staten per brief over de voortgang van Fonds Nieuwe Doen (FND). Dit
provinciale revolverende fonds is van start gegaan op 17 februari 2017 en functioneert inmiddels
ruim vier jaar.
GS informeren Provinciale Staten per brief over de inhoud van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
en de betekenis van de in dit kader gemaakte Samenwerkingsafspraken.
GS informeren Provinciale Staten per brief over een aanpassing van de 4 te bouwen pluimveestallen
aan de Vosseweg in Kiel - Windeweer. Omdat de marktsituatie in de vleeskuikenhouderij recent is
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Brief over veiligheid chauffeurs lijn 72
en 73
Project de Kansrijke Leerweg en
infobijeenkomst Groninger economie
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Vragen reeënbeheer
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Vragen vogelgriep
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Vragen fietsverkeer en
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veranderd heeft de maatschap besloten de stallen met overdekte uitloop te willen bouwen. Deze
aanpassing heeft geen gevolgen voor het voorstel in de statenvoordracht over de afgifte van de
verklaring van geen bedenkingen. Het voorstel en het ontwerp-besluit blijven ongewijzigd.
GS geven per brief antwoord op vragen van FNV Streekvervoer over de veiligheid van buschauffeurs
van Qbuzz op de lijnen 72 en 73 ( Emmen - Ter Apel v.v.).
Tijdens de bespreking van het uitvoeringsprogramma van Groningen@work op 17-2-2021 door
Provinciale Staten zijn er door het college toezeggingen gedaan over aanvullende informatie over
het project De Kansrijke Leerweg en een informatiebijeenkomst voor de staten over de Groninger
economie. GS informeren Provinciale Staten hierover per brief.
GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over de verleende
opdracht voor het beheer van reeën in het kader van de verkeersveiligheid.
GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over vogelgriep en
opruimplicht kadavers.
GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van GroenLinks over fietsverkeer en
verkeersveiligheid in de provincie Groningen.
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