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                                                                                                                                                                              9 november 2021 

 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie netwerk Cultuur & Natuur 
2021 

GS verlenen een subsidie van € 80.000,-  aan Stichting Into Nature voor het netwerk Cultuur & 
Natuur 2021.  Het gaat om subsidie vanuit het samenwerkingsverband We the North.  Into Nature 
wil uitgroeien tot het verbindend platform voor Noordelijke kunstorganisaties, kunstenaars/ 
opleidingen en natuur(beheer)organisaties met het verbindende thema Cultuur & Natuur.  

2 Subsidie stichting 350 jaar Groningens 
Ontzet  

GS verlenen € 25.000,- subsidie aan Stichting 350 jaar Groningens Ontzet voor de voorbereidingen 
en viering 350 jaar Groningens Ontzet 2021-2022. 

3 Nieuwe aansluiting Emmaviaduct  GS stemmen in met een bijdrage van 6,1 miljoen euro voor het project 'insnijding Emmaviaduct'. Dit 
project realiseert een ontsluiting van en naar het Emmaviaduct aan de zuidzijde van het 
stationsgebied in de stad Groningen.  

4 Aanvullende subsidie NEDAB 2017-
2019  

GS verlenen, mede namens de provincie Drenthe en de gemeenten Assen, Groningen en Tynaarlo,  
een aanvullende subsidie van € 1.174.118,- voor reeds gemaakte NEDAB kosten in de periode 1 
januari 2017 tot en met 31 december 2019 aan Groningen Airport Eelde NV.  

5 Imissiemetingen siliciumcarbide-vezels GS stemmen in met het verlenen van de opdracht  aan TNO voor de uitvoering van 
immissiemetingen van siliciumcarbide-vezels rondom het bedrijf ESD-SIC bv en in de woonkernen. 
Het gaat om metingen in de periode november 2021 tot en met april 2022 . GS stellen daarvoor een  
bedrag van € 56.500,- beschikbaar.  

6 Wijziging energieprijs concessie 
publieke laadpalen  

GS stemmen, onder de genoemde voorwaarden, in met een wijziging energieprijs concessie 
publieke laadpalen Groningen / Drenthe. Energieleverancier CE heeft gezien de extreme 
marktomstandigheden gevraagd om een prijswijziging. Daardoor stijgt de prijs aan de laadpaal (incl. 
belastingen) van 29 naar 37 ct/kWh. De prijsstijging komt voor rekening  van de elektrische rijder. 

7 Project gebiedsbiografie Groningen Het project Gebiedsbiografie komt voort uit het Erfgoedprogramma 2020-2023. In 2020 deed zich 
de kans voor om als één van de twee Nederlandse pilots onder de Nederlandse Omgevingsvisie 
(NOVI) deel te nemen met het project Gebiedsbiografie. Hierop heeft de Provincie volgens afspraak 
met het Nationaal Programma Groningen (NPG) een projectplan opgesteld.  Voor de uitvoering van 

het projectplan zijn 5 bureaus benaderd. GS hebben besloten het project te gunnen aan Libau.   
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8 Sociale uitbesteding schoonmaak-
dienstverlening. 
 

De huidige overeenkomst met de schoonmaakdienstverlening loopt op 1 juni 2022 af . Alvorens de 
aanbesteding in de markt te zetten is door een projectgroep onderzoek gedaan m.b.t. het 
inbesteden of uitbesteden van de schoonmaakdienstverlening van de provinciale gebouwen. Er is 
gekeken naar sociale, kwalitatieve en financiële aspecten. Uit het onderzoek komt naar voren dat de 
provincie dit redelijk goed voor elkaar heeft. Gezien de bevindingen van het onderzoek en wetend 
dat de provincie Groningen sociaal belangrijk vindt is het advies om een nog socialere uitbesteding 
van de schoonmaakdienstverlening in de markt te zetten. GS nemen dit advies over en stemmen in 
met het voorstel voor een sociale uitbesteding van de schoonmaakdienstverlening.  

9 Evenementenregelingen Vrijetijds-
economie 2021 

GS hebben 2 subsidieregelingen van het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2021-2023 
vastgesteld. Het gaat om de  subsidieregeling grote terugkerende evenementen provincie 
Groningen en de subsidieregeling evenementen en arrangementen provincie Groningen (zie 
persbericht).  

10 Ondersteunend Bureau Gaswinning 
Groningen 
 

GS stemmen met het aangaan van de Bestuursovereenkomst Ondersteunend Bureau Gaswinning 
Groningen(OBGG) en hebben besloten dat de provincie Groningen in 2022, 2023 en 2025 een 
bijdrage van € 150.000,- levert aan de kosten van het OBBG. Het Ondersteunend Bureau Gaswinning 
Groningen, dat sinds 2020 onderdeel uitmaakt van de provinciale organisatie, ondersteunt de 
provincie en de gemeenten Groningen, Midden-Groningen, Eemsdelta, Het Hogeland en Oldambt bij 
regiobrede vraagstukken en interbestuurlijke overleggen over de thema's versterking en veiligheid, 
schade en perspectief. In de bestuursovereenkomst maken gemeenten en provincie afspraken over 
de taken van het OBGG, de wijze waarop het OBGG aangestuurd en gefinancierd wordt en 
positionering van het OBGG als onderdeel van de ambtelijke organisatie van de provincie Groningen. 
Het OBGG wordt deels rechtstreeks en deels middellijk gefinancierd via de zogenoemde lumpsum-
bijdrage van het Rijk. 

11 Ontwerpbesluit  ESD-SIC GS hebben het ontwerpbesluit tot wijziging van de omgevingsvergunning van ESD-SIC vastgesteld.  
Daarmee worden nieuwe voorschriften voor de emissie van siliciumcarbide-vezels en zeer 
zorgwekkende stoffen opgelegd en bestaande voorschriften voor de emissie van stof gewijzigd.  
Provinciale Staten worden hierover per brief geïnformeerd. 

12 Openstellingsbesluit 'Trainingen, 
workshops, ondernemerscoaching en 
demonstraties' (POP3) 

GS hebben het openstellingsbesluit 'Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demon-
straties' (POP3) vastgesteld en stellen hiervoor €750.000,- beschikbaar. In het kader van de Regeling 
Subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 kunnen GS voor verschillende onderdelen 
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een openstelling doen. De tender zal van 1 december 2021 tot en met 28 januari 2022 opengesteld 
worden. Voor deze openstelling is gekozen voor de thema's 'Natuurinclusieve landbouw' en 
'Verzilting'. In totaal wordt € 1.500.000,- opengesteld. Hiervan wordt 50% gefinancierd uit Europese 
middelen. 

13 Beslissing op bezwaar 2e 

handhavingsverzoek verwaaiing TGG 
GS stemmen in met het ongegrond verklaren van het bezwaar van maatschap Bruins van Hoorn en 
de wijziging van de motivering overeenkomstig het advies van de commissie Rechtsbescherming. 
Het bezwaar is gericht tegen een eerder GS besluit tot afwijzing  van het handhavingsverzoek inzake 
verwaaiing van vervuilde grond buiten de inrichting van Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V. 

14 Herbenoeming lid IC van de 
Investeringsfonds Groningen  

GS stemmen in met  met de herbenoeming van mevrouw R. Pruim als lid van de Investerings-
commissie van Investeringsfonds Groningen BV (IFG) tot en met 30 juni 2024. 

15 PS brief zonneladder  GS stemmen in met de brief aan Provinciale Staten over mogelijkheden en beperkingen van de 
zonneladder. Tijdens de bespreking van de actualisatie van de omgevingsvisie op 22 september  is 
de toezegging gedaan om PS te informeren over de huidige toepassing van de zonneladder in het 
beleid en de mogelijkheden en beperkingen van dit instrument. 
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