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Subsidie Deep Atlas
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Subsidie project 'De Vitaliteitscampus'
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Subsidieregeling Warmtetransitie
Centrum Groningen
Aanwijzingsbesluit gebieden
mestopslag gemeente MiddenGroningen

GS hebben besloten € 6.486.000,- te reserveren voor de opwaardering van het Regionale
fietsnetwerk. Het bedrag is bestemd voor 5 projecten (zie persbericht).
GS verlenen subsidie aan 19 projecten in het kader van de 1e tender 2021 van de subsidieregeling
Groot onderhoud Restauratie Rijksmonumenten provincie Groningen, GRRG (zie persbericht).
GS verlenen een subsidie van € 38.917,- aan Deep Atlas in Groningen voor het project 'Hyperspectral
imaging minerals in sedimentary rock types'. Door gebruik van deze technologie kan beter worden
ingeschat of een geothermie boring succesvol zal zijn ( zie persbericht).
GS verlenen een subsidie van € 200.000,- aan het Alfa College voor het project 'De
Vitaliteitscampus'. Doel van het project is het realiseren van toekomstbestendig mbo
beroepsonderwijs dat opleidt of bijschoolt op het gebied van Sport & Bewegen en Zorg & Welzijn,
zodat deze beter aansluiten bij de vragen van het werkveld en de behoefte en vraagstukken vanuit
de maatschappij.
GS verlenen € 20.000,- subsidie aan de gemeente Het Hogeland voor het project WTCG in het kader
van de subsidieregeling "Ondersteuning gemeenten Warmtetransitie provincie Groningen".
GS hebben de zoekgebieden vastgesteld waar, met inachtneming van artikel 2.26.7, lid 1 onder b en
c van de POV, mestopslag in de vorm van foliemestbassins, mestzakken en mestsilo`s buiten 25
meter van de grens van een agrarisch bouwperceel in de gemeente Midden Groningen kan worden
toegestaan.
GS hebben ingestemd met het Operationeel Programma INTERREG VI A Nederland/ Duitsland.
Het programma is door de programmapartners zoals de provincie Groningen en de andere
grensprovincies, het Ministerie van Economische Zaken van Nederland en Noordrijn-Westfalen, het
Niederscächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung
en de Euregio's ontwikkeld. Het INTERREG VI programma stimuleert grensoverschrijdende
samenwerking met Duitsland. Naast innovatieve en duurzame ontwikkeling is ook samenwerking op
het terrein van onderwijs, arbeidsmarkt en gezondheidszorg opgenomen als prioriteit.
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GS nemen kennis van het rapport "Herziening Provinciaal belastinggebied". Provinciale Staten
worden hierover per brief geïnformeerd en ontvangen het bijbehorende rapport over de verkenning
die is uitgevoerd door de ministeries van Financiën en Infrastructuur en Waterstaat naar de
alternatieven voor een toekomstig provinciaal belastinggebied.
GS hebben de maatwerktoezichtsplannen voor de gemeenten Groningen, Het Hogeland, Pekela,
Veendam en Westerkwartier voor de periode juli 2021 - juni 2022 vastgesteld.
GS stemmen in met de rapportage (toezichtsbevindingen) maatwerktoezichtsplannen gemeenten
Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier over de periode februari 2020 - juni 2021. De
gemeenten worden hierover per brief geïnformeerd.
GS hebben de subsidieplafonds 2021 van de regelingen Ruimtelijke kwaliteit € 100.000,-;
Landschapsprojecten € 300.000,- en Innovatie en verduurzaming landbouw € 50.000,- vastgesteld.
GS hebben een subsidieplafond van € 800.000,- van de subsidieregeling RORG2020 voor de tweede
helft van 2021 vastgesteld. Voor de subsidieregeling RORG, bedoeld voor het reguliere onderhoud
van bewoonde Rijksmonumenten in de aardbevingsgemeenten, wordt per halfjaar een
subsidieplafond vastgesteld.
GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van GroenLinks n.a.v. het bericht dat het vlees van de
grazers (Schotse Hooglanders en Konikpaarden) in het Lauwersmeergebied van SBB een te hoog
dioxine gehalte bevat.
GS informeren Provinciale Staten per brief over de stand van zaken van de digitale
informatiebeveiliging en communicatie binnen de provincie. De D66 Statenfractie had hier 2 juni
vragen over gesteld nadat GS Provinciale Staten per brief hadden geïnformeerd over ICT
gerelateerde incidenten bij het Noordelijk Archeologisch Depot en de provinciale
uitvoeringsorganisatie BIJ12.
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