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               WEEK   50 

 Onderwerp Besluit 

1 Bezwaar op besluit beheer reeën GS herroepen na bezwaar, de opdracht voor afschot van reeën in het kader van de 
verkeersveiligheid op advies van de commissie rechtsbescherming. 

2 Intrekking natuurvergunning RWE GS  verklaren het bezwaar tegen de weigering de natuurvergunning van RWE in te trekken 
ongegrond. Eind 2018 is het bezwaar van MOB tegen de weigering van GS om de natuurvergunning 
van RWE in te trekken, ongegrond verklaard. Het beroep tegen die beslissing op bezwaar is door de 
rechtbank gegrond verklaard vanwege een bevoegdheids- en een motiveringsgebrek. In de uitspraak 
is bepaald dat GS een nieuw besluit op bezwaar moet nemen. 

3 Gemeentebegrotingen 2022 GS plaatsen alle Groninger gemeenten voor het jaar 2022 onder het repressieve begrotingstoezicht. 

4 Interbestuurlijk toezicht GS stemmen in met de nieuwe maatwerkplannen voor Eemsdelta, Midden-Groningen, Oldambt, 
Stadskanaal en Westerwolde. 

5 Inkoop en aanbesteding GS stellen het inkoopprotocol en het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Groningen 
vast. 

6 Groeifonds B.V. GS besluiten definitief aandeelhouder te worden van GROEIfonds B.V. van de Stichting Economic 
Board Groningen. 

7 Jaarverslag commissie 
rechtsbescherming 

GS nemen kennis van het jaarverslag van de commissie rechtsbescherming van 2020. Het jaarverslag 
wordt aan Provinciale Staten toegestuurd. 

8 Beleidsregels Milieuplan GS besluiten tot verlenging  en gedeeltelijke actualisering beleidsregels ten aanzien van geur en best 
beschikbare technieken (BBT) van het Milieuplan 2017-2020 tot 1 januari 2023. 

9 Subsidieregeling 
ganzenfoerageergebieden 

GS verlengen de subsidieregeling ganzenfoerageergebieden. Via deze regeling krijgen de agrariërs 
binnen een ganzenfoerageergebied, naast een schadevergoeding van 100%, ook een bedrag van € 
50,- per schade hectare per jaar uitgekeerd. 

10 Subsidie Monumentenwacht GS verlenen € 229.800,- subsidie aan Monumentenwacht voor de uitvoering van de activiteiten in 
2022. 

11 Subsidie stichting De Noordelingen GS verlenen € 15.000,- subsidie aan Stichting De Noorderlingen voor overbruggingsperiode 
2021/2022. De Noorderlingen is een minor voor ambitieuze studentondernemers van de 
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Noordelijke hogescholen. Met deze bijdrage kan de stichting het programma actueel houden en de 
groeiende instroom van studentondernemers blijven bedienen 

12 Subsidie grote terugkerende  
Evenementen 

GS verlenen subsidie aan de volgende grote terugkerende evenementen:  
€ 30.000,- aan Stichting Samenwerkende Nautische Organisaties Groningen voor het evenement 
Winterwelvaart;  
€ 30.000,- aan Stichting Bie Daip voor het evenement 'International Folk & Seasongs Festival Bie 
Daip';  
€ 30.000,- aan Stichting Tocht om de Noord voor Wandelfestijn Tocht om de Noord;  
€ 15.000,- aan Stichting Festival op Roakeldais voor het festival Op Roakeldais;  
€ 25.000,- aan Sichting Hongerige Wolf voor festival Hongerige Wolf;  
€ 19.000,- aan Stichting ruitersport Noord Nederland voor IICH Groningen;  
€ 30.000- aan Stichting vier 5 mei voor het bevrijdingsfestival Groningen. 

13 Subsidie Scholingsaanbod 0-6 jaar GS verlenen € 24.792,- subsidie aan Huis voor de Sport Groningen voor scholingsaanbod 0-6 jaar. 
Het scholingsaanbod 0-6 jaar is een project dat voortkomt uit het beweegakkoord en de werkgroep 
'Van Jongs af vaardig in bewegen'. Met het project wil het Alfa-college en de Hanzehogeschool 
Instituut voor Sportstudies het bestaande (beweeg-) aanbod voor kinderen van 0-6 jaar meer 
structureel aanbieden voor alle kinderen. 

14 Subsidie Filmhub Noord GS verlenen € 50.000,- subsidie aan Forum Groningen voor het project Filmeducatiehub Noord 
2021-2023 om filmeducatie in het onderwijs te verbeteren. 

15 Subsidie Sportieve gezonde jeugd GS verlenen € 22.500,- subsidie aan Hanzehogeschool Instituut voor Sportstudies voor het reeds 
gestarte project Sportieve Gezonde Jeugd VMBO schooljaar 2021-2022. 

16 Subsidie Optimalisatie kruidenrijk 
grasland 

GS verlenen € 100.000,- subsidie aan St. Van Hall Larenstein voor 'Optimalisatie Kruidenrijk 
Grasland'. Door middel van demo’s, voorlichting en onderzoek worden agrariërs enthousiast 
gemaakt om met kruidenrijk grasland aan de slag te gaan ten behoeve van de bescherming van de 
weidevogels. 

17 Subsidie bezoekersfaciliteiten Kardinge GS verlenen € 70.000,- subsidie aan Vereniging Natuurmonumenten voor verbeteren 
bezoekersfaciliteiten Kardinge.  Met ruim 1.5 miljoen individuele bezoeken per jaar behoort 
Kardinge tot een van de drukst bezochte natuurgebieden in Groningen.  Met de plaatsing van zes 
nieuwe zitbankjes in Kardinge, het verbeteren van de parkeerplaats in het Beijumerbos en het 
verbeteren van de populaire wandelpaden in Kardinge wordt de toegankelijkheid van het gebied 
verbeterd. 
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18 Subsidie Digitale academie Noord-
Nederland 

GS verlenen een subsidie (vanuit het Nationaal Programma Groningen) van maximaal € 880.775,- 
aan de Hanzehogeschool Groningen voor de pilotfase van het project 'Digitale Academie Noord-
Nederland'.  Dit is een hybride platform waar alle opleidingen digitale vaardigheden, die in Noord-
Nederland worden aangeboden een plek kunnen krijgen en laagdrempelig kunnen worden 
gevonden en gevolgd. 

19 Subsidie Avantium GS verlenen een subsidie aan Avantium Renewable Polymers BV van € 7.500.000,- voor project 
"FDCA vlaggenschip fabriek op het Chemiepark in Delfzijl".  Avantium ontwikkelt technologie om 
FDCA te maken, één van de twee bouwstenen voor 100% biobased polyester PEF. Dit project draagt 
bij aan een duurzame kunststofketen in Chemport Europe.  Deze subsidieverlening is de 
administratieve afhandeling van het besluit van het Nationaal Programma Groningen. 

20 Verhoging subsidie brandweerkazerne 
GAE 

GS verhogen - mede namens de provincie Drenthe en de gemeenten Assen, Groningen en Tynaarlo - 
van de op 17 juli 2018 verleende subsidie NEDAB brandweerkazerne met een bedrag van € 
500.000,- tot maximaal € 3.050.000,-. Door schaarste aan capaciteit bij aannemers en installateurs 
en vertraging in de besluitvorming is het prijspeil gewijzigd. Groningen Airport Eelde heeft de 
alternatieven onderzocht en gekozen voor de goedkoopste variant: het ombouwen van een 
bestaande hangar tot brandweerkazerne. Op basis van de actuele kostenraming is hiervoor € 3,5 
miljoen exclusief BTW nodig. 

21 Subsidieplafonds GS stellen de subsidieplafonds vast voor:   
Subsidieregeling Innovatieve verduurzaming in de landbouw provincie Groningen;  
Subsidieregeling de Groninger Ondernemersregeling provincie Groningen;  
Subsidieregeling regulier onderhoud rijksmonumenten provincie Groningen; 
Subsidieregeling ruimtelijke kwaliteit provincie Groningen; 
Uitvoeringsregeling Programma Landelijk Gebied 3, paragraaf 4 'Biodiversiteit';  
Uitvoeringsregeling Programma Landelijk Gebied 3, paragraaf 3 'Groene initiatieven'; 
Uitvoeringsregeling Programma Landelijk Gebied 3, paragraaf 2 'Landschapsprojecten'. 

22 Monitoring Sport en Beweegbeleid GS geven CMO STAMM de opdracht voor de monitoring van het provinciaal sport- en beweegbeleid 
2021-2023 voor maximaal € 98.857,-.  GS willen de komende jaren weten wat de resultaten zijn van 
het provinciale sport- en beweegbeleid en het beweegakkoord. 

23 Treintarrieven Arriva GS stellen het voorstel van Arriva voor de treintarieven voor 2022 vast.  



 
 
 
 
 
 

  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
       Gedeputeerde Staten 

4 
 

                                                                                                                                                                                                      
        
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
  
 

24 Woningbouw gemeente 
Westerkwartier 

GS bevestigen in een brief aan de gemeente Westerkwartier de afspraken, die gemaakt zijn met de 
gemeente Westerkwartier over de woningbouw in de voormalige gemeenten Grootegast en 
Marum. 

25 Kindercommissaris GS informeren Provinciale staten over de voortgang van motie 215 om te onderzoeken of het 
mogelijk is een kindercommissaris te installeren bij de provincie Groningen. 

26 Monitor 2021 Nationaal Programma 
Groningen 

GS informeren Provinciale staten over de publicatie van de Monitor 2021 van Nationaal Programma 
Groningen. Deze monitor geeft een eerste beeld van hoe de regio Groningen scoort op de 
verschillende doelstellingen en indicatoren van Nationaal Programma Groningen. 

27 Jaarprogramma 2022 Vergunning-
verlening, Toezicht en Handhaving 

GS stellen het jaarprogramma 2022 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving vast en de 
jaaropdracht 2022 aan de Omgevingsdienst Groningen. In een brief worden Provinciale staten 
geïnformeerd over alle provinciale uitvoerings- en handhavingstaken.  

28 Roodehaan/Stainkoel'n gebied voor 
windenergie 

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor om in te stemmen met het meenemen van 
het gebied Roodehaan/Stainkoel'n als nieuw (zoek-)gebied voor windenergie in de actualisatie van 
de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2022. 

29 Doorfietsroute Zuidlaren-Haren In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor om in te stemmen met een opnamebesluit 
te nemen voor het project 'doorfietsroute Zuidlaren-Haren(-Groningen)'. 


