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 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie aanpak kwetsbare woningen  GS verlenen € 700.000,-  subsidie aan de gemeente Oldambt voor de uitvoering van het plan rotte 
kiezen/kwetsbare woningen (RWLP Oost-Groningen), het  Regionaal  Woon- en LeefbaarheidsPlan 
Oost-Groningen. Dit bedrag is bij het Bestuursakkoord Blauwestad met de gemeente Oldambt 
beschikbaar gesteld voor de regio Oost-Groningen en toegevoegd aan het Transitiefonds Particuliere 
Woningvoorraad.  

2 Subsidie gemeente Westerwolde voor 
Kwaliteitskaarten kernen met 
regieaanwijzingen 

GS verlenen € 17.531,80 subsidie aan de Gemeente Westerwolde voor Kwaliteitskaarten kernen 
met regieaanwijzingen. De subsidie wordt gebruikt om een werkboek op te stellen met kwaliteits -
kaarten en bijbehorende regieaanwijzingen van de elf kernen van de gemeente Westerwolde. De 
kaarten laten de stedenbouwkundige kwaliteiten van deze elf kernen van de gemeente zien. 

3 SNN subsidie Virol Dry Pulping  GS stemmen in met een SNN subsidie van € 597.500 aan Virol in het kader van de Subsidie 
Investeren in Toekomstbestendige Industrie (SITI2021). Het gaat om de bouw van een innovatieve  
fabriek in Winschoten voor de omzetting van papierafval in dry pulp als grondstof voor de 
papierindustrie (zie persbericht).  

4 Subsidie 'Ontwerp Kijkstal 't Roegwold' GS verlenen een subsidie van € 64.999,- aan Staatsbosbeheer voor het project  'Ontwerp Kijkstal 't 
Roegwold'. Staatsbosbeheer en Provinciale Eenheid Groningen (SBB) willen een ontwerp maken en 
een plan opstellen voor een kijkstal in het kunstmatig aangelegde natuurgebied 't Roegwold. Het 
gaat om een bezoekerslocatie die ook vertrekpunt voor recreatief gebruik van 't Roegwold zal zijn. 

5 Subsidie voor Ontwikkellocaties Pekela   GS verlenen € 16.203,- subsidie aan de  gemeente Pekela voor de ontwikkellocaties  Pekela , 
Raadhuislaan en Schoolstraat. Het gaat om het opstellen van een kwaliteitskaart en een ontwikkel-
kader voor beide locaties om zo de snelheid in de voorfase van woningbouw te bevorderen.  

6 Aanpassing subsidieregelingen PPO  GS hebben het wijzigingsbesluit "Subsidieregeling Stimulering PPO 2021 provincie Groningen" 
vastgesteld. Het gaat om aanpassing van de stimuleringsmaatregel Permanente Professionele 
Ontwikkeling (PPO) voor Groningse ZZP' ers.  
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7 Besluit mandaat, volmacht en 
machtiging van GS en cdK aan de 
griffier 2021 

GS hebben het Besluit mandaat, volmacht en machtiging van Gedeputeerde Staten en de 
commissaris van de Koning van Groningen aan de griffier 2021 vastgesteld. Voor een goede 
ondersteuning van Provinciale Staten (PS) is het van belang dat niet alleen de taken van de griffier 
helder zijn, maar ook dat de griffier handelingsruimte heeft om die taken efficiënt en doelmatig uit 
te voeren. Op 10 november 2021 hebben PS o.a. de 'Instructie van de griffier provincie Groningen 
2015' gewijzigd. Verder is ingestemd met het verlenen van mandaat en volmacht door 
respectievelijk GS en de cdK. 

8 WOB-verzoek woningbouwcapaciteit GS hebben besloten tegemoet te komen aan het WOB - verzoek om de woningbouwcapaciteit te 
verstrekken die de provincie in het voorjaar van 2021 per gemeente heeft geïnventariseerd ten 
behoeve van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).  

9 Rapportage treasury per 1 juli GS nemen kennis van de rapportage treasury per 1 juli. De rapportage treasury wordt twee keer per 
jaar aan het college aangeboden. In de rapportage wordt ingegaan op de ontwikkelingen op het 
gebied van treasury en deelnemingen in het 1e half jaar van 2021.  

10 Agreement NSC secretariaat GS stemmen in met het ondertekenen van de overeenkomst ‘Agreement NSC secretariaat 2022-
2025’.  Voor de periode 1 januari 2022 tm 31 december 2025 zal Noord-Nederland (provincies 
Groningen en Drenthe) het secretariaat van de North Sea Commission (NSC) hosten. Het contract  
dat de basis is voor deze samenwerking tussen de NSC en Noord-Nederland, wordt volgende week 
tijdens de Annual Business Meeting ondertekend door gedeputeerde Nienke Homan en 
gedeputeerde Tjisse Stelpstra. 

11 Vragen Oldambtster boerderijen GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van D66 over het onderhoud en behoud van 
Oldambtster boerderijen. 

12 Vragen Groningen Airport Eelde GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over het perspectief 
van een ‘groen’ Groningen Airport Eelde uit bedrijfseconomisch én duurzaam oogpunt, naar 
aanleiding van een artikel in het Financieel Dagblad. 

13 Vragen emissiearme stalsystemen GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over het vergunnen van 
emissiearme stalsystemen op basis van de Wet natuurbescherming. 
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