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               WEEK  5    

                                                                                                                                                                              2 februari 2021 

 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie Potato Valley GS verlenen een subsidie van € 100,000,- aan stichting The Potato Valley voor de jaren 2021 en 
2022. The Potato Valley is in 2016 opgericht om de wereldwijde toppositie van de pootaardappel -
teelt in het Noorden van Nederland vast te houden en verder te ontwikkelen (zie persbericht). 

2 Subsidie restauratie rijksmonumenten  GS verlenen subsidie aan 21 eigenaren van rijksmonumenten voor groot onderhoud of restauratie 
van hun pand. Voor deze tweede tender van de GRRG 2020 stellen GS € 4.059.680,-  beschikbaar 
(zie persbericht).  

3 Extra subsidie Stut & Steun GS verlenen een extra subsidie van € 100.000,- aan Stut & Steun voor extra inzet in verband met het  
toenemend aantal hulpvragen.  

4 Subsidie Hit the North 2021 GS verlenen € 54.000, - subsidie aan Noorderslag voor het project Hit the North. De bijdrage wordt 
verleend vanuit het samenwerkingsverband We the North. Hit the North is een samenwerking 
tussen popkoepels, festivals, podia en productiehuizen uit de drie Noordelijke provincies, dat als 
doel heeft om de talentontwikkeling van Noord-Nederlands muziektalent te stimuleren. 

5 Subsidie Up North 2021 GS verlenen een subsidie van € 52.000, - aan Popfabryk Stichting Fries Productiehuis Popcultuur 
voor Up North 2021.  Up North is een interdisciplinair laboratorium waarin jonge noordelijke 

cultuurmakers in de urban- en popcultuur kunnen experimenteren en hun talenten kunnen 
ontwikkelen. De subsidie wordt verleend vanuit het samenwerkingsverband We the North. 

6 Subsidie Station Noord 2021 GS verlenen € 200.000, - subsidie aan Stichting Station Noord voor het project Station Noord 2021.  
De bijdrage wordt verleend vanuit het samenwerkingsverband We the North.  Station Noord wil het 
artistieke klimaat in de podiumkunsten in Noord-Nederland versterken, door duurzame artistieke en 
zakelijke ontwikkeling van nieuwe makers. 

7 Afwijzing subsidie Torrgas  GS stemmen in met het advies van SNN om een subsidieaanvraag van Torrgas BV in het kader van 
de RIG 2018 af te wijzen. 

8 Nieuwe voorzitter Kunstraad GS hebben besloten dhr. Arends te benoemen tot nieuwe voorzitter van de Kunstraad.  
Overeenkomstig de statuten van de Kunstraad benoemen de colleges van B&W en GS van stad en 
provincie Groningen de voorzitter.  
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9 Programmaleider Westerkwartier 
Natuurinclusief  

GS stemmen in met de inhuur van een tijdelijke programmaleider/procesmanager Westerkwartier 
Natuurinclusief.  

10 Afwikkeling faillissement Talen 
Recycling  

GS hebben besloten een overeenkomst te sluiten tussen de curator van dhr. Talen en de provincie 
Groningen over de afwikkeling van het faillissement van Talen Recycling.  

11 Bezwaarschrift zonnepark Eekerpolder GS hebben, conform het advies van de Commissie rechtsbescherming, besloten het bezwaarschrift  
tegen de aanwijzing van de locatie Eekerpolder voor een zonnepark niet - ontvankelijk te verklaren. 

12 Begrotingswijziging Nationaal 
Programma Groningen  

GS stemmen in met de wijzigingen van de Begroting 2021 t/m 2026 van het Nationaal Programma 
Groningen. 

13 Project Gebiedsbiografie Groningen  GS nemen kennis van het projectplan Gebiedsbiografie Groningen. Het gaat om een pilot in het 
kader van de NOVI (Nederlandse Omgevingsvisie) met de ontwikkeling van een Gebiedsbiografie.  

14 Coronaschade culturele instellingen  GS informeren Provinciale Staten over de schade door corona bij door de provincie gefinancierde  
culturele instellingen.  

15 Vragen productieproces van Nedmag  GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van GroenLinks over het gebruik van waterstof in het 
productieproces van Nedmag. 

16 Vragen over windpark Geefsweer  GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van Groninger Belang over de windturbines van 
windpark Geefsweer in relatie tot de woningen aan het Tolhek. 

17 Vragen duurzaamheid datacenters  GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van GroenLinks over duurzaamheid van datacenters 
en het datagebruik.  

18 Brief Provinciale Staten Aanpak Ring 
Zuid  

GS informeren Provinciale Staten per brief over de beantwoording van CHP op vragen naar een 
nadere onderbouwing van de door CHP gevraagde vertrouwelijkheid inzake de Aanpak Ring Zuid.   

19 Vervolgproces Toukomst GS nemen kennis van de stand van zaken en het vervolgproces van Toukomst.  Toukomst is een 
onderdeel van Nationaal Programma Groningen (NPG) dat in opdracht van het NPG-bestuur wordt 
uitgevoerd. 

20  Omgevingsvergunning ESD-SIC BV  GS hebben het ontwerpbesluit tot ambtshalve wijziging van de omgevingsvergunning voor de 
inrichtig van ESD - SIC BV in Farmsum vastgesteld. Provinciale Staten worden hierover per brief 
geïnformeerd. 

21 Handhavingsverzoek MOB  De milieuorganisatie, Mobilisation for the environment, heeft in 2020 een handhavingsverzoek 
ingediend tegen de stikstofdepositie van zestien biomassa installaties. Vervolgens is bezwaar 
aangetekend tegen de depositie van vijftien biomassa installaties.  GS heeft besloten het advies van 
de commissie rechtsbescherming te volgen en het verzoek en bezwaar van MOB af te wijzen.  
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