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Subsidies amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed
Subsidie project 'Uitvoeringsstimulans
t.b.v. water- en bodemkwaliteit'

GS verlenen 5 subsidies in het kader van de subsidieregeling Amateurkunst, cultuurparticipatie en
erfgoed provincie Groningen (zie persbericht).
GS verlenen € 1.386.185,- subsidie aan LTO Noord voor het project 'Uitvoeringsstimulans t.b.v.
water- en bodemkwaliteit'. Doel is emissievermindering van gewasbeschermingsmiddelen en
nutriënten d.m.v. fysieke investeringen. Het draagt bij aan verbetering van de waterkwaliteit van
grond- en oppervlaktewater en aan een klimaatbestendiger bedrijfsvoering (zie persbericht).
GS verlenen € 89.202,- subsidie aan de Stichting Building Groningen voor het project 'BrainR'. Doel
van het project is om digitalisering in de bouwsector te bevorderen.
GS verlenen een subsidie van € 50.000,- aan Marine Service Holding B.V. in Groningen voor het
project 'Investering in Geavanceerde Buigtechnologie'.
GS verlenen € 21.828,- subsidie aan de Hanzehogeschool Groningen voor het project Buoyant
Density Separations (BDS). Het gaat om een nieuwe technologie waarbij scheiding in een inert
oplosmiddel wordt verkregen door gebruik te maken van verschillen in dichtheid van deeltjes van
mengsels. Deze nieuwe technologie is veel minder energie-intensief, kan verfijnder scheiden en
bespaart grondstoffen. Een consortium met Hanze Hogeschool, de RUG en de Groningse bedrijven
Sanovations, Avebe, Syncom, Hempflax, Nedmag en KNN Advies willen deze technologie nu verder
ontwikkelen.
GS verlenen een subsidie van € 50.000,- aan Holthausen Energy Points B.V. voor het project
'Vulstation waterstofflessen'. In dit project wil Holthausen een H2 afvulstation realiseren waar
lichtgewicht kunststoffen waterstofflessen met behulp van een innovatief afvulsysteem snel en
veilig worden afgevuld.
GS verlenen een subsidie va € 250.000,- aan de stichting ISPT-AFT voor het verder ontwikkelen van
het Agri Food Transition Model (ATM).
GS hebben het openstellingsbesluit Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap
Groningen (SKNL)2021 vastgesteld. De openstelling is bedoeld voor percelen in het Zuidelijk
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Besluit op bezwaar Wob-verzoek
Opende
Mobiliteitsvisie gemeente Groningen
Uitvoeringsprogramma Ketenmobiliteit
Wunderline
Huisvesting vergunninghouders

Ontwerpbeschikking RWE
Eemshavencentrale
Schrappen waarborglocatie
kerncentrale Eemshaven
Statenvoordracht ontwerp
vaststellingsbesluit 2021-2022
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Westerkwartier, Westerwolde en gebied Haren e.o., met een totale oppervlakte van circa 37 ha.
Met de subsidie kunnen grondeigenaren hun landbouwgrond binnen het NNN blijvend omzetten in
natuurterrein. Met de openstelling is een bedrag gemoeid van € 1.700.000,-.
GS hebben de wijziging van de Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018 vastgesteld.
In de procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018 zijn algemene regels voor
subsidieverstrekking vastgelegd.
GS hebben besloten een jaarlijkse subsidie van € 650.000,- te verlenen aan de NOM voor acquisitie
en business development voor de jaren 2021 t/m 2024.
GS hebben, in overeenstemming met het advies van de Commissie rechtsbescherming inzake de
weigering van de GRRG-subsidie voor de restauratie van het rijksmonument aan de Raadhuiskade 71
te Wildervank, besloten het eerder genomen besluit in stand te laten, maar de motivering van deze
beslissing aan te passen.
GS hebben, conform het advies van de Commissie Rechtsbescherming, besloten het bezwaar
inzake het Wob-verzoek wegenlegger Opende ongegrond te verklaren.
GS hebben de brief aan het college van B&W van de gemeente Groningen vastgesteld met de
bestuurlijke reactie op de concept mobiliteitsvisie van de gemeente.
GS informeren Provinciale Staten per brief over de verbetering van de ketenmobiliteit langs de
Wunderline met als bijlage het Uitvoeringsprogramma Ketenmobiliteit Wunderline.
GS informeren Provinciale Staten per brief over de huisvesting van vergunninghouders n.a.v. een
vraag tijdens de Statencommissievergadering van 19 mei 2021 over de oorzaken van de achterstanden die zijn ontstaan bij de realisatie van de taakstellingen huisvesting vergunninghouders.
GS informeren Provinciale Staten per brief over de ontwerpbeschikking voor de RWE
Eemshavencentrale.
In een brief aan de minister van Economische Zaken en Klimaat verzoeken GS de waarborglocatie
voor een kerncentrale in de Eemshaven actief te schrappen. Aanleiding is de terughoudendheid van
het Rijk om twee onlangs aangenomen moties in de Tweede Kamer op dit punt uit te voeren.
In voordracht aan Provinciale Staten vragen GS om input voor de zienswijze op het ontwerp
vaststellingsbesluit van het gasjaar 2021-2022.
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GS informeren Provinciale Staten met de tweede voortgangsrapportage over de periode 3e kwartaal
2020 tot en met 2e kwartaal 2021, inclusief begeleidende brief, over de inhoud en voortgang van de
Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw.
GS stemmen in met de samenwerkingsovereenkomst voor de gebiedsontwikkeling rond de
Hunsingosluis in Zoutkamp.
GS geven antwoord op vragen van de Statenfracties van Forum voor Democratie en Code oranje
over de komst van de isotopenfabriek van Shine medical.
GS beantwoorden vragen van de Statenfractie Ons Groningen over de dieselopslag en de
noodstroomaggregaten van Google in Eemshaven.
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