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               WEEK   43  

                                                                                                                                                                              26 oktober 2021  

 Onderwerp Besluit 

1 Uitvoeringsregeling boeren-
experimenten Regio Deal NIL voor  
Veenkoloniën, Westerwolde, Oldambt 
en de Groningse noordelijke Kleischil 

GS hebben de Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw voor 
de Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt met het subsidieplafond op € 250.000,- vastgesteld 
voor de periode 1 november 2021 tot en met 31 oktober 2022. Daarnaast hebben GS voor de 
Groningse noordelijke Kleischil de Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Regio Deal vastgesteld 
met het  subsidieplafond op € 150.000,- voor de periode 1 november 2021 tot en met 1 maart 2022 
(zie persbericht). 

2 Subsidies amateurkunst, cultuur-
participatie en erfgoed.  
 

GS verlenen 6 subsidies vanuit de Subsidieregeling amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed.  
De regeling richt zich op vernieuwende activiteiten gericht op het stimuleren van actieve deelname 
aan amateurkunst van inwoners die nu niet of nauwelijks deelnemen aan kunst en cultuur en /of 
erfgoed en archeologie activiteiten gericht op publieksparticipatie en/of het behouden en 
bevorderen van het gebruik van de Nedersaksische taal (zie persbericht).  

3 Subsidie NPG project 5Groningen   GS verlenen een subsidie van  € 540.000, - aan de Economic Board Groningen voor het uitvoeren 
van de pilotregeling NPG project 5Groningen.   

4 Uitvoeringsprogramma Bos en Hout 
2021- 2030 

GS hebben het Uitvoeringsprogramma Bos en Hout 2021- 2030 vastgesteld. Doel van het program-
ma Bos en Hout is om Groningen in 2030 mooier, groener, biodiverser en klimaatbestendiger te 
maken en de landschappelijke kernkwaliteiten te versterken door een groei van bos en houtige 
opstanden (o.a. bossen, lanen en erfbeplantingen) met gemiddeld 1 procent per jaar ( zie 
persbericht).  

5 PS-rapportage Aanpak Ring Zuid T2-
2021 

GS informeren Provinciale Staten drie keer per jaar over de voortgang van de Aanpak Ring Zuid. Dit 
is de tweede rapportage over 2021. 

6 Nazorgheffing stortplaatsen 2022 
provincie Groningen  

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de wijziging van de Verordening op de 
instelling en invordering van de nazorgheffing provincie Groningen voor 2022 vast te stellen. Met de  
voordracht wordt het tarief van de nazorgheffing voor de niet-bedrijfsgebonden stortplaatsen en 
invordering van de nazorgheffing stortplaatsen provincie Groningen vastgesteld voor 2022 en wordt 
ook de nazorgheffing voor baggerspeciedepots opnieuw vastgesteld. 

http://www.provinciegroningen.nl/
mailto:info@provinciegroningen.nl


 
 
 
 
 
 

  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
       Gedeputeerde Staten 

 

Martinikerkhof 12 Sint Jansstraat 4 Postbus 610 Telefoon www.provinciegroningen.nl 

9712 JG  Groningen 9712 JN Groningen 9700 AP Groningen 050 316 4911 info@provinciegroningen.nl 
     

De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeling Bestuur, Juridische Zaken & Communicatie: 050 3164160.  
BTW: NL0019.32.822.B01 / KvK: 1182023 / IBAN: NL84 ABNA 0446 0456 91 / BIC: ABNANL2A 

                                                                                                                                                                               

        

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

  

 

7 Meerjarenprogramma 
Investeringskader Waddengebied 

GS hebben het Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied 2021 vastgesteld.  Het 
meerjarenprogramma is weer herzien en vastgesteld door de drie GS-en van de Waddenprovincies. 
Ter informatie wordt dit programma ook toegezonden aan Provinciale Staten. 

8 Normenkader voor de rechtmatig -
heidstoets Jaarrekening 2021 

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor het normenkader voor de rechtmatigheids-   
toets 2021, bestaande uit de lijsten met relevante wet - en regelgeving en de goedkeurings- en 
rapporteringstoleranties voor de accountantscontrole op de Jaarrekening 2021 van de provincie 
Groningen vast te stellen.  

9 Wensen en bedenkingen  m.b.t. 
initiatiefvoorstel referendum-
verordening 

GS hebben de brief aan Provinciale Staten vastgesteld met wensen en bedenkingen ten aanzien van 
het initiatiefvoorstel ' Referendumverordening'. Voormalig SP Statenlid Mastenbroek heeft tijdens 
de Statenvergadering van 7 juli 2021 een initiatiefvoorstel voor een referendumverordening  
ingediend.  

10  Volledig overzicht kunstwerken  Bij de voordracht bij de Begroting 2022 en de Najaarsmonitor 2021 was een onvolledig overzicht 
kunstwerken gevoegd. In een brief aan Provinciale Staten geven GS een volledig overzicht.  

11 Aanpassing planning en proces Werken 
aan Participatie(-beleid)  

GS stemmen in met de aanpassing van de planning en het proces 'Werken aan Participatie(-beleid)'. 
Provinciale Staten worden hierover per brief geÏnformeerd. 

12 Beslissing op bezwaar tegen ontheffing 
voor herbeplanting  

GS stemmen in met het niet ontvankelijk verklaren van het bezwaar van de  Stichting Bomenridders 
Groningen tegen een ontheffing voor herbeplanting op andere grond. GS volgen daarmee het advies 
van de Commissie Rechtsbescherming.  

13 M.e.r.- procedure uitbreiding 
zandwinning Sellingerbeetse   

GS hebben, m.bt. de m.e.r - procedure uitbreiding zandwinning Sellingerbeetse, het advies voor de 
reikwijdte en detailniveau van het door Kremer B.V. op te stellen milieueffectrapport vastgesteld.  

14 Besluit bezwaar weigeren subsidie  
MuzeeAquarium  

GS hebben, conform het advies van de commissie rechtsbescherming, besloten het bezwaar van 
Stichting MuzeeAquarium Delfzijl tegen het weigeren van subsidie gegrond te verklaren en verlenen 
alsnog € 30.000,- subsidie voor de periode 2021 - 2024. 

15 Vragen Klimaatadaptatie  GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van GroenLinks  over klimaatadaptatie. 
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