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 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie Landschapsbeheer Groningen    GS verlenen een subsidie van € 80.600,- aan Landschapsbeheer Groningen voor het project 
Autochtoon plantmateriaal. Het gaat om de voorbereiding en uitvoering van maatregelen ter 
bescherming, beheer en verspreiding van wilde bomen en struiken bij programma Bos en Hout  
(zie persbericht). 

2 Subsidie Gronings Provinciaal 
Beweegakkoord 2021-2023 
 

GS verlenen € 380.000,- subsidie  aan Huis voor de Sport Groningen voor de uitvoering van het 
werkplan Gronings Provinciaal Beweegakkoord 2021-2023. In het werkplan zijn de belangrijke 
onderdelen en activiteiten opgenomen die van het Gronings Provinciaal Beweegakkoord een succes 
kunnen maken. 

3 Subsidie project 'Investering V-frame' GS verlenen een subsidie van € 13.250,- aan Rope Acces Noord B.V. in Groningen voor het project 
'Investering V-frame'. Rope Access Noord (RAN)  is gespecialiseerd in het uitvoeren van 
werkzaamheden op hoogte met behulp van touwtechnieken bij werkzaamheden in en op 
gebouwen, fabrieken en windmolens. RAN heeft een concept bedacht waardoor er met een 
minimum aan materialen en tijd dezelfde klus uitgevoerd kan worden. 

4 NPG subsidie 5G Pilotregeling GS verlenen een NPG subsidie van € 350.000, - aan de Economic Board Groningen voor de 5G 
Pilotregeling. Bedrijven en instellingen uit de regio kunnen in een 5G proeftuin innovaties 
ontwikkelen en uitproberen met de nieuwste mobiele internet. Daarmee kunnen bedrijven in deze 
bedrijfstak  koploper worden in Nederland en Europa en ook meer regionale werkgelegenheid en 
bedrijvigheid creëren.  

5 Subsidieregeling Vervoer en 
Ondersteuning Sporters met een 
beperking en Sporttalenten 

GS hebben de subsidieregeling Vervoer en Ondersteuning Sporters met een beperking en 
Sporttalenten provincie Groningen 2021-2023 vastgesteld. De regeling richt zich op financiële 
tegemoetkomingen in de kosten die sporters met een beperking en sporttalenten voor het 
beoefenen van hun sport moeten maken (zie persbericht). 

6 Begrotingswijziging Toukomst NPG 
2021  

GS stemmen in met het doorvoeren van een begrotingswijziging voor 2021 voor uitvoeringskosten 
van enkele Toukomst projecten. Het gaat  om € 5.400.000,- voor de uitvoer van enkele 
Toukomstprojecten. Het Rijk zal de middelen hiervoor overmaken naar de provincie. 
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7 Handelingskosten Geactualiseerd 
Erfgoedprogramma 2020-2023  

GS hebben de handelingskosten Geactualiseerd Erfgoedprogramma 2020-2023, conform het besluit 
van de stuurgroep Erfgoedprogramma, vastgesteld op € 527.366,-. Verder stemmen GS met de 
toekenning van de bijdragen handelingskosten vanuit het Erfgoedprogramma aan de gemeenten 
Groningen, Midden-Groningen en Oldambt.  

8 Actualisatie provinciaal Bibob-beleid  
 

GS hebben de Beleidsregel Bibob provincie Groningen 2021 vastgesteld en besloten de beleidsregel 
Bibob provincie Groningen 2017 in te trekken. 

9 Beslissing op bezwaar vergunning 
Waterwet 

GS hebben besloten, conform het advies van de commissie rechtsbescherming, het bezwaar dat op 
17 mei 2021 is gemaakt tegen de verleende watervergunning voor warmtestad, niet ontvankelijk te 
verklaren.  

10 Afwijzing aanpassing begrenzing 
buitengebied Veele  

GS hebben het verzoek van de gemeente Westerwolde om de grens van het buitengebied en 
natuurnetwerk Nederland aan te passen voor de bouw van een woning aan de Kolonel Blondeelweg 
in Veele afgewezen.  

11 Opstart procedure 380KV 
hoogspanningsverbinding   

GS informeren Provinciale Staten per brief over de start van de voorbereiding voor de aanleg van 
een 380KV hoogspanningsverbinding Vierverlaten-Ens door het Rijk. Het aanleggen van een 
hoogspanningsverbinding betreft een ruimtelijke ingreep waar de Rijkscoördinatie regeling (RCR) op 
van toepassing is. Het Rijk is daarmee het bevoegde gezag. In een brief aan het ministerie van EZK 
dringen GS er op aan dat alle belangrijke stakeholders in het gebied bij het proces bertrokken 
worden.  

12 Voordracht  startnotitie 'Werken aan 
participatie(-beleid)' 

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de  Startnotitie   ' Werken aan Participatie(-
beleid) vast te stellen.  

13 Wijziging Subsidieplafond ' We the 
North' 
 

GS hebben de wijziging van het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling We the North 
vastgesteld. 

14 Reglement van orde GS 2021 GS hebben het reglement van orde GS 2021 vastgesteld. Provinciale Staten worden hierover per 
brief geïnformeerd.  

15 Accreditatie programma 'Grenzeloze 
Ambities in Europa' 

GS stemmen in met accreditatie van het programma 'Grenzeloze Ambities in Europa' in het kader 
van de Groninger Ondernemersregeling.  

16 Ondersteuningsbrief ARRE-3D GS ondersteunen de brief van een consortium van universiteiten waaronder de RuG en 
Hanzehogeschool voor de aanvraag ARRE-3D in een Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
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Onderzoek (NWO) call. Het project heeft als doel om de mogelijkheden van het 3D printen in het 
onderhoud van (offshore) windmolens te onderzoeken. 

17 PS brief begroting en dienstregeling 
2022 van het OV-bureau 

GS informeren Provinciale Staten per brief over de begroting en dienstregeling 2022 van het OV-
bureau Groningen - Drenthe.  

18 Rapportage onderzoek doelmatigheid 
en doeltreffendheid Natuurbeheer 

GS hebben de Rapportage van het onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het 
natuurbeheer via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) vastgesteld. Het onderzoek is 
uitgevoerd door EY Consulting. Provinciale Staten en de Noordelijke Rekenkamer worden hierover 
geïnformeerd en ontvangen het onderzoeksrapport. 

19 Brief ministerie Justitie en Veiligheid 
pendeldienst Ter Apel - Emmen  

GS stemmen in met de brief aan het ministerie van Justitie en Veiligheid over veiligheid in het 
openbaar vervoer n.a.v. de incidenten op de reguliere buslijn 73 tussen Emmen en Ter Apel.  

20 Vragen geitenhouderij Rottum GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over een geitenhouderij 
bij Rottum en de definiëring van het begrip intensieve veehouderij. 

21 Vragen overlaadstation Roodeschool GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over betreffende 
gascondensaat overlaadstation Roodeschool en duidelijke communicatie energiebeleid. 

22 Vragen Net op Zee/kabel 
Schiermonnikoog 

GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over het Net op Zee ten 
Noorden van de Waddeneilanden in relatie tot het kabeltracé langs Schiermonnikoog. 

23 Vragen recreatievaart GS geven antwoord op vragen van de Statenfracties van de ChristenUnie en VVD over  
recreatievaart in  de Provincie Groningen. 
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