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GS verlenen een subsidie van € 24.200,- aan Stichting Herinrichting Kloosterenclave Ter Apel voor
Tijdsmarkeringen in de ruimte. Met dit project wil de stichting een projectplan laten opstellen voor
het realiseren van landschapskunstobjecten in de omgeving van de kloosterenclave Ter Apel.
GS verlenen € 100.000,- subsidie aan Museum aan de A voor de uitvoering van 'Samenwerking met
erfgoedinstellingen in de provincie Groningen 2021'. Museum aan de A komt op de plek van het
huidige Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen. Het maritiem museum verandert in een
algemeen historisch museum voor Stad en Ommeland (zie persbericht).
GS stemmen in met het verlengen van de pilot Autonoom rijdende Treinen (ATO) en stellen voor de
fase 2B € 415.000,- beschikbaar.
In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor om in te stemmen met voornemen tot het
verkrijgen van een deelneming in GROEIfonds B.V (Stichting Economic Board Groningen).
GS hebben besloten, in overeenstemming met het advies van de commissie rechtsbescherming, het
bezwaar van dhr Luttjeboer tegen de afwijzing van een subsidie aanvraag gegrond te verklaren en
€ 14.040,- subsidie te verlenen op grond van de Regeling subsidies Plattelandsontwikkelings programma 2014- 2020.
GS hebben besloten het bezwaar van dhr. Dieters tegen een informatiebrief over de afwijzing van
een vergoeding op grond van de regeling "Reparatie herstelkosten acceptanten ruimhartig aanbod
NAM" door de NAM , niet- ontvankelijk te verklaren.
In een brief aan Provinciale Staten verlenen GS aanvullende informatie naar aanleiding van het
debat over de Dubbele Dijk op 26 mei 2021.
GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over het programma
Eems-Dollard 2050.
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