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 Onderwerp Besluit 

1 Subsidieregeling 'Verbindingsfonds 
provincie Groningen 2022' 

GS gaan akkoord de subsidieregeling 'Verbindingsfonds provincie Groningen 2022'. Het project   
'Verbindingsfonds' is onderdeel van het Thematisch Programma van Nationaal Programma 
Groningen (NPG).  Doel van de regeling is om gezamenlijk tot nieuwe activiteiten of werkwijzen te 
komen die bijdragen aan het Leven Lang Ontwikkelen en/of de versterking van de 
arbeidsmarktpositie van personen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt (zie persbericht).  

2 Subsidie  Erfbeplanting Zuid- en Oost-
Groningen 
 

GS verlenen een subsidie van € 148.520,- aan Landschapsbeheer Groningen voor Erfbeplanting zuid- 
en oost-Groningen.  Het doel van het project is het versterken van de verschillende waarden van de 
erven in het buitengebied in Zuid- en Oost Groningen. Het gaat om de versterking en vergroening 
van ca. 140 erven door aanplant van 1000 laan- en fruitbomen en 15.000 stuks bosplantsoen. 

3 Subsidie project Kansrijk leren en 
werken 

GS verlenen € 40.000,- subsidie aan het Noorderpoort voor het lopende project Kansrijk leren en 
werken. De bijdrage is bedoeld voor het werven en matchen van kandidaten voor leerwerkbanen. 

4 Subsidie Steunpunt Digitalisering GS verlenen een subsidie van € 20.000,- aan Erfgoedpartners voor het Steunpunt Digitalisering. Met 
deze bijdrage is het mogelijk om adviezen aan musea en andere erfgoedinstellingen te geven, om 
cursussen te ontwikkelen en om samenwerking en afstemming op digitaal gebied binnen de 
provincie Groningen te bevorderen. 

5 Subsidie  Hengelsport Speciaalzaken GS verlenen € 19.578,- subsidie aan Hengelsport Speciaalzaken v.o.f. in Groningen voor het project 
'Hengelsport Speciaalzaken Geautomatiseerd Duurzaam Productieproces'. Het bedrijf produceert  
hoogwaardige aasproducten voor de sportvisserijmarkt die via een webshop worden verkocht 
waarmee het bedrijf landelijk koploper is. Om deze positie te versterken investeert het bedrijf in een 
machine waardoor de productie volledig geautomatiseerd is. Dat levert een forse besparing op aan 
plastic verpakkingsmateriaal en transportkilometers.  Door omzetstijging verwacht het bedrijf een 
toename van de werkgelegenheid met 3 extra fte te realiseren. 

6 Rapport 'Het imago van toeristisch 
Groningen 2021' 
 

GS nemen kennis van het onderzoeksrapport 'Het imago van toeristisch Groningen 2021'. Het 
rapport wordt aangeboden aan Provinciale Staten. Uit het  onderzoek, dat is uitgevoerd door 
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onderzoeksbureau SWECO, blijkt dat er sprake is van substantiële verbeteringen in het toeristisch 
imago (zie persbericht). 

7 Subsidieplafond Subsidieregeling Loket 
Leefbaarheid Nationaal Programma 
Groningen 

GS hebben het subsidieplafond van de Subsidieregeling Loket Leefbaarheid Nationaal Programma 
Groningen voor de periode van 1 januari 2022 t/m 31 december 2022 op €1.250.000,- voor het 
aardbevingsgebied en €290.000,- voor het niet-aardbevingsgebied vastgesteld. Het gaat om een 
subsidieregeling voor bewonersinitiatieven. 

8 Subsidieplafond Subsidieregeling 
Impulsloket Nationaal Programma 
Groningen  

GS hebben het subsidieplafond van de Subsidieregeling Impulsloket Nationaal Programma 
Groningen voor de periode van 1 januari 2022 t/m 31 december 2022 op € 1.080.000,- voor 
stichtingen, verenigingen en coöperaties en €150.000,- voor kleinschalige ondernemingen 
vastgesteld. Het gaat om een regeling voor bewonersgroepen en kleinschalige ondernemingen. 

9 Jaarstukken Studiefonds 2019/2020 GS stemmen in met het verlenen van goedkeuring van de jaarstukken 2019-2020 van de Stichting 
Provinciaal Groninger Studiefonds. 
 

10 Weigeren subsidies voor Amateur-
kunst, cultuurparticipatie en erfgoed 
 

GS hebben besloten 7 subsidies voor Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed te weigeren.  De 
regeling richt zich op vernieuwende activiteiten gericht op  het stimuleren van actieve deelname aan 
amateurkunst , erfgoed en archeologie activiteiten gericht op publieksparticipatie en het behouden 
en bevorderen van het gebruik van de Nedersaksische taal. 

11 Afronding fondsuitbreiding NOM N.V GS  stemmen in met een agiostorting van € 3,9 miljoen voor fondsversterking van de NOM N.V. 

12 Toekennen zwemwatergelegenheden 
in oppervlaktewater  

GS hebben het ontwerpbesluit tot aanwijzing en functietoekenning zwemwateren in 
oppervlaktewateren in de provincie Groningen voor het jaar 2022 vastgesteld.  Op grond van de 
Europese Zwemwaterrichtlijn moeten deze zwemgelegenheden jaarlijks worden aangewezen. De 
provincies wijzen voor de aanvang van het nieuwe zwemseizoen (1 mei t/m 30 september) de 
zwemwateren aan na overleg met de waterschappen. Voorgesteld wordt om voor het komend 
zwemseizoen 48 zwemwatergelegenheden en 1 potentiële zwemwatergelegenheid in 
oppervlaktewater aan te wijzen. De lijst is ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. 

13 Wijzigingsbesluit Pieterzijl - Oost GS stemmen in met het intrekken van het beroep Wijzigingsbesluit EZK Pieterzijl - Oost. GS heeft 
samen met gemeente Westerkwartier beroep aangetekend tegen het instemmings-besluit Pieterzijl-
Oost. De Raad van State heeft op 26 mei een tussenuitspraak gedaan en alle beroepsgronden van 
alle appellanten ongegrond verklaard behalve die op het punt van de hydraulische putstimulatie. 
Omdat de NAM het ministerie van EZK heeft laten weten af te willen zien een stimulatie is beroep 
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niet meer van toepassing. In overleg met de gemeente Westerkwartier is daarom besloten het 
beroep, uitsluitend nog betrekking hebbende op de stimulatie, in te trekken. 

14 Vragen  stikstofemissies RWE  GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over de stikstofemissie 
en -depositie vanwege de aanvoer van extra biomassa voor RWE.  
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