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 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie 'Behoud en herstel witte 
kievitsbloem Polder Oosterland' 

GS verlenen € 81.440,50  subsidie aan Stichting Science4Nature voor het project  'Behoud en herstel 
witte kievitsbloem Polder Oosterland'. Het doel is het verbeteren van de levensvatbaarheid van de 
populatie witte kievitsbloemen.  

2 Subsidie programma Werken aan 
ontwikkeling 

GS verlenen een subsidie van € 40.000,- aan de gemeente Groningen voor de organisatie en 
coördinatie van het programma Werken aan ontwikkeling 2020 en 2021. 

3 Subsidie Stichting Topsport Noord GS verlenen een subsidie van € 80.000,- aan Stichting Topsport Noord. De subsidie wordt  gebruikt  
voor de inzet en ondersteuning van de talentprogramma's (RTC's) en voor de coördinatie en 
uitvoering van de Topsportagenda Noord-Nederland (Talenthub). 

4 Conceptovereenkomst tussen de 
provincie Groningen en Cinea  

GS stemmen in met het concept van de Europese subsidieovereenkomst tussen de provincie 
Groningen en Cinea. Het gaat om het verkrijgen van een Europese subsidie voor de aanschaf van 

vier waterstof treinen.  
5 Subsidie Economic Board  GS stemmen in met het verlenen van € 100.000,- subsidie aan VNO NCW voor de Economic Board 

2021-2022 en verlenen Gedeputeerde Staten van Drenthe mandaat voor het afhandelen van de 
subsidieverlening. VNO NCW heeft een subsidieverzoek bij de provincie Drenthe ingediend  van  
€ 300.000,- voor Groningen, Fryslân, Drenthe gezamenlijk voor de periode april 2021 tot april 2022. 
Net als voorgaande jaren zal de provincie Groningen een bijdrage van € 25.000,- vragen bij de 
gemeente Groningen. 

6 Beëindiging pilot VKE  GS nemen kennis van beëindiging van de pilot VKE in de concessie 1000 publieke laadpalen 
Groningen en Drenthe. De pilot vrije keuze energieleverancier (VKE), waarbij ook de provincies 
Brabant en Limburg betrokken zijn, is enorm vertraagd m.b.t. de invoering. Beide provincie hebben  
daarom besloten de pilot voor onbepaalde tijd te bevriezen. Omdat Groningen en Drenthe de pilot 
niet alleen kunnen vlottrekken wordt de pilot beëindigd.  

7 Planschade windpark Geefsweer  GS stemmen in met het vaststellen van de tegemoetkoming in planschade in verband met de 
vaststelling van de omgevingsvergunning voor het windpark Geefsweer. Het gaat om een  
tegemoetkoming van € 7.780,- en € 8.850,- .  
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8 Vragen herijking gemeentefonds GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van Groninger Belang over de herijking van het 
gemeentefonds. 

9 Vragen zoutwinning Nobian bij 
Heiligerlee en Zuiderveen  

GS geven antwoord op vragen van de Statenfracties van de Partij voor de Dieren en de SP over de 
zoutwinning van Nobian bij Heiligerlee en mogelijk bij Zuiderveen.  

10 Vragen herindeling Groningen, Haren 
en Ten Boer 

GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor het Noorden over de gemeentelijke 
herindeling Groningen, Haren en Ten Boer. 
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