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               WEEK  51  

                                                                                                                                                                              21 december 2021 

 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie Erfgoedloket en 
Erfgoedadviesteam 2022 

GS verlenen  € 493.500,-  subsidie voor 2022 aan stichting Libau voor de uitvoering van het 
Erfgoedloket en Erfgoedadviesteam voor de aardbevingsgemeenten en voor dienstverlening aan 
eigenaren van karakteristieke panden en aanvullende dienstverlening voor complexe gevallen en 
gevallen met gestapelde problematiek bij erfgoedpanden met een agrarische functie.  

2 Subsidie  Groninger Bodem Beweging 
 

GS verlenen € 300.000,- subsidie aan de Groninger Bodem Beweging, op grond van afspraken tussen 
rijk en provincie over de financiering van de maatschappelijke organisaties. 

3 Subsidie Hit the North 2022 GS verlenen € 54.000,-  subsidie aan Eurosonic/Noorderslag voor het project Hit the North 2022. 
Doel van het project is om de talentontwikkeling van Noord-Nederlands muziektalent te stimuleren. 

4 Subsidie Kansrijk Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid  

GS verlenen € 49.900,- subsidie aan ANOG voor Kansrijk Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en 
gebiedsgerichte aanpak 2021-2022.  

5 Subsidie manifestatie Bitterzoet GS verlenen €75.000,-  subsidie aan het Groninger Museum voor de organisatie van de manifestatie 
'Bitterzoet Erfgoed' over het slavernijverleden en de koloniale geschiedenis van Groningen. 

6 Subsidie project MBO Gezonde Leefstijl GS verlenen een subsidie van € 25.000,- aan het Huis voor de Sport Groningen voor het project MBO 
Gezonde Leefstijl.  

7 Subsidie Platform Cultuur & Landschap GS verlenen € 80.000,- subsidie aan Stichting Into Nature voor het Platform Cultuur & Landschap 
2022. 

8 Subsidie Station Noord 2022  GS verlenen € 200.000,- subsidie aan Station Noord voor Station Noord 2022. Station Noord is een 
netwerkorganisatie voor de ontwikkeling van podiumkunsttalent in Noord-Nederland. 

9 Subsidie Up North 2022 GS verlenen € 52.000, - subsidie aan Popfabryk Stichting Fries Productiehuis Popcultuur voor Up 
North 2022.  

10 Subsidieplafond voor Subsidie-regeling 
Deskundigenkosten Agroprogramma 
2021 - 2025 

Voor de Subsidieregeling Deskundigenkosten Agroprogramma 2021 - 2025 wordt jaarlijks een 
subsidieplafond vastgesteld. Voor 2022 hebben GS het subsidieplafond vastgesteld op € 100.000,- 
conform het bijgevoegde subsidieplafondbesluit. 

11 Subsidieregeling We the North 2022-
2024 

GS hebben de uitvoeringsregeling We the North 2022-2024 met het subsidieplafond voor 2022 op 
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€ 380.000,- vastgesteld.  Gedurende 2021 is er gewerkt aan een nieuwe regeling die beter aansluit 
bij de doelen van We the North voor de beleidsperiode 2021-2024. 

12 Subsidieregeling SOK 2022 GS hebben een technische wijziging van de subsidieregeling regulier onderhoud karakteristieke 
panden en gemeentelijke monumenten, SOK, vastgesteld. Daarnaast hebben GS besloten om € 5.7 
miljoen in te zetten voor het subsidieplafond 2022 en € 300.000,- te reserveren voor handelings-
kosten. 

13 Aanwijzingsbesluit kleine windturbines 
pilot gemeente Het Hogeland  

GS hebben besloten, met inachtneming van artikel 2.41.2 van de Omgevingsverordening provincie 
Groningen 2016 en de in het aanwijsbesluit genoemde voorwaarde, de gemeente Het Hogeland aan 
te wijzen als pilot-gemeente voor de plaatsing van windturbines met een ashoogte van maximaal 15 
meter. De aanwijzing heeft uitsluitend betrekking op twee pilotprojecten in op agrarisch 
bouwperceel in Uithuizermeeden en Eenrum. 

14 Wijzigingsbesluit SKNL- aanvragen GS hebben het wijzigingsbesluit voor de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap, 
SKNL, vastgesteld.  

15 Besluit artikel 6.19 inzake Suikerzijde  GS hebben het besluit artikel 6.19 inzake Suikerzijde vastgesteld. In dit besluit wordt de eerder 
verleende ontheffing Wet natuurbescherming in verband met de realisatie van een nieuwe 
stadswijk op de vloeivelden van de voormalige Suikeruniefabriek aan de westrand van Groningen, 
op een aantal punten gewijzigd, op grond van de artikel 6:19 van de Algemene Wet Bestuursrecht.  

16 Verlenging 1000 laadpalen concessie GS hebben de brief en het addendum naar de colleges van B en W van de gemeenten die 
deelnemen in de 1000 laadpalen concessie vastgesteld.  

17 Uitkering 2021 OCW 
Erfgoedprogramma  

GS stemmen in met de voorgestelde begrotingswijziging voor de verwerking van de Specifieke 
Uitkering 2021 OCW Erfgoedprogramma. 

18 Uitvoeren wettelijke taken 
hoogspanningsverbinding Stadskanaal  

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de provincie verzocht om toepassing te geven 
aan het bepaalde in de Belemmeringenwet Privaatrecht inzake aanpassing en instandhouding van 
een 110kV hoogspanningsverbinding, met bijkomende werken, in de gemeente Stadskanaal. Op 
basis hiervan dient het college onder andere een gedeputeerde aan te wijzen die in 2022 als 
voorzitter van een hoorzitting optreedt. GS hebben besloten dat gedeputeerde Wulfse deze 
wettelijke taken uitvoert.  

19  Begrotingswijziging Toukomst NPG 
2021 

GS stemmen in met een administratieve begrotingswijziging t.b.v. gemandateerde taken richting het 
NPG bestuur. Het gaat om middelen voor de uitvoer van enkele Toukomstprojecten voor de jaren 
2021 tot en met 2026.  
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20 Bestedingsplan 2022 Verkeer en 
Vervoer provincie Groningen 

GS hebben het Bestedingsplan 2022 Verkeer en Vervoer provincie Groningen vastgesteld. In dit 
bestedingsplan worden middelen ( 78,1 miljoen) bepaald op basis van indexatie van de Landelijke 
Bijdrage Index Trein en bus  en de provinciale standaardindexering. Het grootste deel van deze 
middelen worden besteed aan meerjarige vaste afspraken,  o.a.. bus- en treinconcessie. Verder 
wordt in overleg met de regio (stuurgroep VVB) € 6 miljoen in te zetten voor 
Fietsstrategie/veiligheid; Publieke mobiliteit; Slim en Groen; Regie en Infra; Verkeersveiligheid. 

21 Effecten decembercirculaire  In de decembercirculaire doet de minister van BZK mededelingen over de laatste ontwikkelingen in 
de uitkering van het Provinciefonds. GS hebben de onder punt 5 van de afdelingsnota voorgestelde 

wijziging van de Begroting 2021 en Begroting 2022 en de toevoeging van de middelen voor natuur 
die in de algemene uitkering opgenomen zijn aan de betreffende budgetten natuur vastgesteld en 
nemen kennis van de overige effecten van de decembercirculaire 2021. 

22 PS brief besluiten OV-bureau en 
tarieven regionale trein  

GS informeren Provinciale Staten per brief over enkele zaken vanuit het OV-bureau. Het gaat om  
aanpassing van de begroting 2021 en 2022,  aangepaste doorkijk 2022 en verder, aanpassingen in de 
dienstregeling 2022, vastgestelde tarieven 2022 en het besluit tot het verwaarden van HBE's. 
(Herbruikbare Brandstof Eenheden). Daarnaast informeren GS over het besluit aangaande de 
tarieven van de regionale treinconcessie. 

23 Onderzoek Landbouwverkeer 
Groningen  

Medio 2020 is gestart met het 'Onderzoek landbouwverkeer Groningen'. GS informeren Provinciale 
Staten per brief over de resultaten van dit onderzoek. 

24 Actualisatie Omgevingsvisie en 
Omgevingsverordening  

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor in te stemmen met actualisatie van de 
Omgevingsvisie provincie Groningen 2021 en actualisatie van de Omgevingsverordening provincie 
Groningen 2021.  

25 Advies ombouw gasopslag Grijpskerk GS stemmen in met het advies en de brief aan de minister van EZK over de ombouw van gasopslag 
Grijpskerk van hoog- naar laagcalorisch gas. Het advies is in samenwerking met de gemeente 
Westerkwartier en waterschap Noorderzijlvest tot stand gekomen (zie persbericht).  

26 Verrekening dienstverlening  door 
provincie aan bureau NPG 

GS stemmen in met de verrekening van provinciale dienstverlening aan Nationaal Programma 
Groningen (NPG) en gaan akkoord met de systematiek om jaarlijks, gedurende de looptijd van het 
programma NPG, 30 % van de AKP van het programmabureau, verhoogd met 30% overhead, in 
rekening te brengen voor de door de provincie geleverde ondersteunende diensten.  

27 Vragen seismische ontwikkelingen 
rondom Loppersum 

GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van Groninger Belang over de seismische 
ontwikkelingen rondom Loppersum. 
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28 Vragen over uitbreiding geitenhouderij 
Sellingen 

GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren naar aanleiding van 
de Wet natuurbeheer vergunning die verleend is aan een geitenhouderij in Sellingen. 

29 Vragen datacenters  GS beantwoorden vragen van de  Statenfractie van de Partij voor de Dieren over de vestiging van 
datacenters.  

30 Vragen gasdossier  GS beantwoorden vragen van de  Statenfractie van de SP over het gaswinningsdossier.  

31 Vragen reistijden naar testlocaties GS beantwoorden vragen van de CDA Statenfractie over de reistijden naar testlocaties. 
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