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restauratie rijksmonumenten (GRRG)
Subsidie regeling karakteristieke
panden

GS stemmen in met 'EU-POP3 Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen water 2021 in de
provincie Groningen met een subsidieplafond van € 4.243,200,--. Het gaat om een subsidieregeling
uit het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma (EU-POP3) voor zogenaamde 'niet
productieve investeringen water'. Het gaat om maatregelen die bijdragen aan het realiseren van
KRW en/of klimaatdoelen in en rond het Zuidlaarder-, Oldambt- en Paterswoldsemeer.
GS hebben de Subsidieregeling Demonstraties in Chemport Europe met een subsidieplafond van
€ 300.000,- vastgesteld. De Subsidieregeling is opgesteld om bedrijven in de gemeente Eemsdelta te
ondersteunen bij het opzetten van een project (experimentele ontwikkeling). De middelen voor
deze regeling komen uit het Coronafonds.
GS hebben de Subsidieregeling GRRG 2021 (Groot onderhoud en restauratie rijksmonumenten)
vastgesteld.
GS verlenen een subsidie van € 63.000,- voor onderhoud aan het pand Graauwedijk 59 in Overschild.
De subsidieaanvraag valt onder de regeling Pilot karakteristieke panden Overschild provincie
Groningen 2019/2021.
GS stemmen in met de overeenkomst tussen de provincie, de gemeente Het Hogeland en
Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen in verband met de uitvoering van de nazorgtaak op de te
sluiten stortplaats Usquert. Naar verwachting zal begin volgend jaar de sluitingsverklaring voor de
stortplaats Usquert worden afgegeven door GS.
GS informeren Provinciale Staten over de aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer (NRK) en
de uitvoering van Brzo in 2020. Het gaat om uitvoering door de Omgevingsdienst (ODG) van de VTH
- taken- vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de risicovolle industriële bedrijven (Brzoinrichtigen).
GS nemen kennis van de Voortgangsrapportage van de functionaris Gegevensbescherming. Vanaf 25
mei 2018 houdt de Functionaris Gegevensbescherming (FG) toezicht op de toepassing van de
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privacywetgeving door de provincie. Deze rapportage is het tweede verslag en betreft de periode
2019-2020.
GS volgen het advies van de Commissie Rechtsbescherming over een klacht die Dorpsbelangen
Finsterwolde heeft ingediend naar aanleiding van uitspraken die gemaakt zijn in een interview in het
Dagblad van het Noorden van 29 mei 2021. De Commissie acht de klacht ten aanzien van één
uitspraak/citaat gegrond. Er is reeds opvolging gegeven aan het advies een bezoek te brengen aan
de Vereniging Dorpsbelangen Finsterwolde.
In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de Strategische Milieu-agenda als
vertrekpunt voor het milieubeleidsdeel van de actualisatie van de huidige Omgevingsvisie en de
nieuwe Omgevingsvisie vast te stellen.
In een brief aan de gemeente Eemsdelta geven GS een vooroverlegreactie op het voorontwerp
bestemmingsplan "Fivelpoort II Appingedam" in verband met de vestiging van een datacenter
grenzend aan het bedrijventerrein.
GS verlenen een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de sloop van een karakteristiek
schuurgedeelte aan de Panserweg 1-2 Vierhuizen. GS informeren de gemeente Het Hogeland
hierover per brief. In de schuren is een veehouderij gevestigd. De eigenaar wil het bedrijf omvormen
tot gebruiksgerichte paardenhouderij.
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