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 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie Verenging Groninger 
Monumenteigenaren   

GS  verlenen een subsidie van € 199.500,- aan de Verenging Groninger Monumenteigenaren          
(VGME)  voor de pilot VGME fase 1. De Vereniging Groninger Monument Eigenaren heeft onderzoek 
uitgevoerd naar de mogelijkheden om schadeherstel, versterking, onderhoud en duurzaamheids-
maatregelen in één keer te kunnen uitvoeren. De eigenaar kan bij één instantie terecht en krijgt één 
budget. Het De subsidie wordt verleend uit de door het ministerie van OCW beschikbaar gestelde 
middelen uit de SPUK 2020 Erfgoedprogramma. 

2 Subsidie herinrichting rondom Dorps-
huis Zandeweer  

GS verlenen € 13.600,- subsidie aan stichting Dorpscentrum Zandeweer voor Herinrichting rondom 
het dorpshuis.  

3 Subsidie ATN Engineering B.V. in  
Stadskanaal 

GS verlenen een subsidie van € 50.000,- aan ATN Engineering B.V. in Stadskanaal voor het project 
'Geautomatiseerde multifunctionele slimme carrousel t.b.v. koelkast recycling'. ATN houdt zich bezig 
met de ontwikkeling van technische oplossingen voor de recycling-sector. Het bedrijf wil het proces 
van recyclen van afgedankte koelkasten automatiseren.  

4 Subsidie 'Herstel Monumentale 
Boerenerven II'  

GS verlenen € 149.100,- subsidie aan Landschapsbeheer Groningen voor het project 'Herstel 
Monumentale Boerenerven II'. Doel van het project is de instandhouding, het herstel en de 
versterking van monumentale boerenerven in het Groningse cultuurlandschap. De aanplant van 
extra bomen en houtopstanden wordt actief gestimuleerd. Het project sluit aan bij het Groningse 
Programma Bos en Hout. 

5 Subsidie Landschapsbeheer Groene 
Erven 

GS verlenen een subsidie van € 149.000,- aan Wierde & Dijk voor het project ' Landschapsbeheer 
Groene Erven'. Doel van het project is herstel van de ‘groene eilanden’ in het landschap, aanplant 
van bomen en struiken, en het vergroten van de natuurwaarden op minimaal 150 erven. 

6 Krediet voor de Verkenningsfase 
Groote Polder  fase 1. 

GS stellen een krediet beschikbaar van € 1.662.000,- voor de Verkenningsfase Groote Polder /Eems-
zijlen, fase 1 zodat gestart kan worden met de uitvoering van de werkzaamheden.  

8 Stand van zaken reactivering 
spoorverbinding Veendam-Stadskanaal  

GS informeren Provinciale Staten per brief over de over stand van zaken reactivering 
spoorverbinding Veendam-Stadskanaal. 
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9 Vaststellingsbesluit gasjaar 2021-2022 GS hebben besloten geen beroep in te stellen tegen het vaststellingsbesluit voor het gasjaar 2021-
2022 en stemmen in met de regionale brief aan de betrokken ministers. Provinciale Staten worden 
hierover per brief geïnformeerd (zie persbericht).       

10 Opwaardering Regionale Fietsnetwerk  GS stemmen in met het reserveren van € 9.242.500,=  vanuit het in het Uitvoeringsprogramma Fiets 
2020-2023 voor opwaardering van het Regionale Fietsnetwerk. Het gaat om dertien projecten (zie 
persbericht). 

11 Bezwaar Stichting Bie Daip GS hebben, conform het advies van de commissie rechtsbescherming, besloten het bezwaar van 
Stichting Bie Daip ongegrond te verklaren. Bie Daip had bezwaar aangetekend tegen de weigering 
van de subsidieaanvraag voor de subsidieregeling amateurkunst, cultuurparticipatie en erfoed 
(ronde 1). 

12 Vragen Begroting 2022 en 
Najaarsmonitor 2021  

GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de VVD over de Begroting 2022 en 
Najaarsmonitor 2021.  

13 Vragen Groninger bruggen GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van Groninger Belang over de Groninger 
bruggen. 

14  Vragen over informatie doorfietsroutes  GS beantwoorden vragen van de Statenfracties van CDA en Groninger Belang over de website 
doorfietsroutes waarop sprake zou zijn van neprevieuws.  
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