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 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie New Energy Coalition  GS verlenen een subsidie van € 200.000,- aan De New Energy Coalition voor de uitvoering van het 
projectplan van 2021. De energietransitie staat hoog op de agenda en biedt goede kansen voor de 
provincie Groningen. New Energy Coalition is een belangrijk platform en kennisnetwerk om hier 
samen met andere partijen werk van te maken. 

2 Aanpassing Regeling Onderhoud 
Rijksmonumenten Groningen 2020  

GS hebben de wijziging in de regeling RORG 2020 (subsidieregeling voor regulier onderhoud 
rijksmonumenten) vastgesteld. De subsidieregeling is bedoeld voor het jaarlijks terugkerende 
reguliere onderhoud aan rijksmonumenten. Eigenaren kunnen maximaal 1 keer per jaar van deze 
regeling gebruik maken.  

3 Herijking provinciale sportprijs  GS stemmen in met de herijking van de provinciale sportprijs en het samenvoegen van de 
provinciale sportprijs en de breedtesportpenning tot 1 Groninger Sportprijs. GS hebben doel en 
criteria van de Groninger Sportprijs vastgesteld.  

4 Voordracht digitalisering  In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de Visie Digitalisering vast te stellen ( zie 
persbericht). 

5 PS brief update thematisch programma 
NPG  

In een brief aan Provinciale Staten geven GS een update van het  thematisch programma Nationaal 
Programma Groningen  

6 Vervanging dienstauto  GS stemmen in met het vervangen van dienstauto Mercedes door een Audi E-tron.  

7 Vragen Natuurinclusieve landbouw en 
boerenlandvogels 

GS hebben schriftelijke vragen beantwoord van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over 
Natuurinclusieve landbouw en boerenlandvogels.  

8 Vragen ontheffing Wnb De Suikerzijde GS geven antwoord op schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over de 
verleende ontheffing Wnb voor het project De Suikerzijde. 
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