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 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie Stichting Museum Stad Appingedam GS verlenen een structurele subsidie van € 61.400,- aan Stichting Museum Stad Appingedam voor 
de jaren 2022 / 2023 / 2024.  

2 Marketing Campagne Groninger Waddenmusea GS verlenen € 30.000,- subsidie aan Team Groninger Waddenmusea voor de Marketing Campagne 
Groningen Waddenmusea. Zes musea langs de Groninger Waddenkust zijn in januari 2021 gaan 
samenwerken.  De Menkemaborg in Uithuizen, Landgoed Verhildersum in Leens, Visserijmuseum in 
Zoutkamp, Museum Wierdenland in Ezinge, Openluchtmuseum het Hoogeland in Warffum en 
Kloostermuseum St. Bernardushof in Aduard. Door de musea samen te presenteren worden 
bezoekers zich ervan bewust dat zij zich een compleet beeld kunnen vormen van de historie van 
Groningen door alle 6 musea te bezoeken.  

3 Subsidie Bartex B.V. Groningen   GS verlenen een subsidie van € 31.875,- aan Bartex B.V. in Groningen  voor het project 
'Verpakkingsmachine'. Het bedrijf verzorgt al ruim 25 jaar kleine oplages reclame en drukwerk en 
wil nu investeren in een innovatieve en duurzame verpakkingsmachine. Met deze machine worden  
producten "vacuüm" verpakt, waardoor verpakkings- en/of beschermingsmateriaal overbodig 
worden.  

4 Realisatie Natuurnetwerk Nederland gebied 
Hoornsedijk Noord  

GS stemmen in met de samenwerkingsovereenkomst tussen Provincie Groningen, Waterschap 
Noorderzijlvest en Meerschap Paterswolde t.b.v. de inrichting van het NNN gebied Hoornsedijk 
Noord. Het  grootste deel van de werkzaamheden wordt voor rekening en risico van het 
Waterschap uitgevoerd. In het project wordt er o.a. een nieuw (vervangend) gemaal gebouwd en 
wordt er een zogenaamd 'ijzerzandbassin' aangelegd. In de overige terreindelen worden 
natuurvriendelijke oevers en poeltjes aangelegd. Het eigendom, beheer en onderhoud van deze 
terreindelen blijven na inrichting bij het Meerschap Paterswolde. In opdracht van de Provincie 
heeft Prolander in samenwerking met het Waterschap de voorbereidende werkzaamheden, 
onderzoeken etc. uitgevoerd en ziet verder toe op een correcte inrichting van dit  In opdracht van 
de Provincie heeft Prolander in samenwerking met het Waterschap de voorbereidende 
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werkzaamheden, onderzoeken etc. uitgevoerd en ziet verder toe op een correcte inrichting van dit 
NNN gebied. 

5 Voordracht onteigening Fietsroute Plus Groningen - 
Winsum  

Voor de Fietsroute Plus Groningen Winsum, gedeelte Sauwerd-Winsum, is verwerving van gronden 
noodzakelijk. Ondanks pogingen is het op basis van goed overleg niet gelukt om met alle eigenaren 
overeenstemming te bereiken. GS stellen daarom Provinciale Staten voor in te stemmen met een 
verzoekbesluit tot onteigening, waardoor de procedure kan starten om de benodigde gronden ter 
onteigening aan te wijzen en de uitvoering van dit gedeelte van de fietsroute zeker te stellen.  

6 Aanpassing subsidieregeling Dorps- en buurthuizen  GS hebben besloten de subsidieregeling Dorpshuizen en Buurthuizen te verlengen tot 31-12-21 en 
uit te breiden met de jeugdsozen en 100.000 euro aan de subsidieregeling toe te voegen. Daarnaast 
stellen GS  € 200.000  uit het Coronafonds beschikbaar voor het evenement 't Ken weer! 

7 Voordracht Actualisatie Omgevingsvisie en 
Omgevingsverordening en Strategische milieu-agenda  
 

In een voordarcht aan Provincaile Staten stellen GS voor in te stemmen met de start van een 
beleidsrijke actualisatie van de huidige Omgevingsvisie en Omgevingsverordening en de  
Strategische milieu-agenda als kader voor de beleidsrijke actualisatie en brede beleidsmatige 
herziening van de Omgevingsvisie vast te stellen.  
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