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 Onderwerp Besluit 

1 Subsidieregeling regulier onderhoud 
karakteristieke panden en 
gemeentelijke monumenten 2021 

GS hebben de subsidieregeling regulier onderhoud karakteristieke panden en gemeentelijke 
monumenten 2021 2.0  met het subsidieplafond van € 1.000.000,- vastgesteld.  Omdat in de 
subsidieregeling  gebruik wordt gemaakt van twee Europese vrijstellingsverordeningen, nl. de 
Algemene Groepsvrijstellingsverordening en de Landbouwvrijstellingsverordening, is het 
noodzakelijk dat van de regeling een kennisgeving wordt gedaan aan de Europese Commissie. 

2 Subsidie Marlan B.V. Leek GS verlenen een subsidie van € 21.200,- aan Marlan B.V. in Leek voor het project 'Investering in 
robotschuurmachine".  

3 Subsidie Kerssens Kozijnen B.V. 
Grootegast 

GS verlenen  € 50.000,- subsidie aan Kerssens Kozijnen B.V. in Grootegast voor het project 
'Kozijnenfabriek van de Toekomst'. Het bedrijf wil het productieproces vernieuwen en 
verduurzamen en investeert om die reden in een volledig geautomatiseerd bewerkingscentrum. 

4 Subsidie project '3D Printkompas' GS verlenen een subsidie van € 158.188,- aan Innovatiecluster Drachten voor het project '3D 
Printkompas'. In het project gaan verschillende noordelijke bedrijven en kennisinstellingen 
samenwerken op het gebied van 3D-printen en 3D-elektronica. 

5 Subsidie Groningen Congres Alliantie GS verlenen € 180.000,- subsidie aan Groningen Congres Alliantie voor het behouden en verbeteren 
van de Groningse positie op de congresmarkt in de periode 2021 tot en met 2023. 

6 Weigering subsidie Saikuro B.V. GS hebben besloten een subsidieaanvraag van Saikuro B.V. voor het project 'Mushroom Coffee 
Bricks' te weigeren omdat het project niet voldoet aan de beoordelingscriteria van de  
subsidieregeling 'Innovatief en Duurzaam MKB-3 provincie Groningen'. 

7 Afzwijzing SITI aanvraag Vafipro  GS stemmen in met het advies van SNN om een project van het bedrijf Vafipro af te wijzen voor de  
Subsidieregeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021 (SITI 2021). De reden voor 
afwijzing is dat het project valt binnen de visserij- en aquacultuursector. Deze sector wordt in de 
regeling uitgesloten. 

8 Wijzigingsbesluit GRRG 2021 GS hebben het voorgestelde wijzigingsbesluit van de subsidieregeling GRRG 2021 vastgesteld.  
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9 Prestatieovereenkomst 2022 Provincie 
Groningen - Prolander 
 

GS stemmen in met de Prestatieovereenkomst 2022 Provincie Groningen - Prolander. Jaarlijks wordt 
er een Prestatieovereenkomst (PPO) opgesteld. De benodigde middelen voor uitvoering worden 
opgenomen in de provinciale begroting 2022. De kern van het werk van Prolander ligt op de 
realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het gaat om aankoop van landbouwgronden en 
inrichting van natuurgebieden en de realisatie van de verbindingszones tussen de verschillende 
natuurgebieden.  

10 PS brief vragen Strategische Milieu-
agenda  

GS geven in een brief antwoord aan Provinciale Staten op openstaande vragen die zijn gesteld over 
de gewijzigde voordracht Strategische Milieu-agenda tijdens de Statencommissie op 22-09-2021.  

11 PS brief deelneming GROEIfonds  In een brief aan Provinciale Staten geven GS aanvullende informatie over deelneming in GROEIfonds 
B.V. In de Statencommissie van 15 september 2021 is bij de behandeling van de voordracht over het 
voorgenomen besluit van GS om een deelneming te verkrijgen in GROEIfonds B.V. een aantal vragen 
gesteld. Deze worden beantwoord in de brief, die is voorzien van twee bijlagen.  

12  PS brief toekenning projecten 
thematisch programma NPG  

GS informeren Provinciale Staten per brief over het besluit dat het bestuur van Nationaal 
Programma Groningen heeft genomen over 4 projecten die via het thematisch programma NPG in 
uitvoering worden gebracht.  

13  PS brief ruimtelijke procedure 380 kV Naar aanleiding van het voornemen een 380 kV hoogspanningsverbinding te gaan ontwikkelen 
tussen Vierverlaten en Ens heeft het Rijk aangegeven het ruimtelijke proces op te willen starten. Het 
college van GS heeft daarop schriftelijk een aantal aandachts- en zorgpunten aangegeven bij het 
Rijk. Inmiddels is hierop een reactie van het Rijk gekomen, met als strekking dat ze deze punten 
zullen meenemen in het vervolg. GS hebben de brief voor kennisgeving aangenomen en hebben 
besloten de brief (net als de eerdere stukken) ter kennisname aan Provinciale Staten te sturen. 

14 Subsidie gemeente Groningen 
Spoorzone  

GS verlenen een subsidie van € 45.039.534,- aan de gemeente Groningen voor de werkzaamheden 
aan de gemeentelijke infrastructuur die onderdeel uitmaken van het project Spoorzone Groningen.  
Eén en ander zoals eerder is overeengekomen in de realisatieovereenkomst Groningen Spoorzone, 
die op 13 april 2018 is ondertekend. 
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