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               WEEK   6 

                                                                                                                                                                              9 februari 2021      

 Onderwerp Besluit 

1 Subsidieregeling versnelling 
woningbouw 

GS hebben de Subsidieregeling Flexpool versnelling voorfase woningbouw provincie Groningen 
vastgesteld. Samen met het ministerie van BZK stelt de provincie ruim acht ton beschikbaar voor 
versnelling van de voorfase van de woningbouw en herstructurering (zie persbericht). 

2 Subsidie Stichting Werelderfgoed-
centrum Waddenzee 

GS verlenen een subsidie van € 20.000,- aan Stichting  Werelderfgoed-centrum Waddenzee (WECW) 
voor proces- en omgevingsmanagement 2020. 

3 Subsidie Stichting Werelderfgoed-
centrum Waddenzee 

 GS verlenen een subsidie van € 34.000,- aan Stichting  Werelderfgoed-centrum Waddenzee 
(WECW) voor een impactanalyse van de sociaaleconomische en maatschappelijke effecten van het 
WEC voor het huidige plan. 

4 Opheffen deelgebiedscommissie Oude 
Veenkoloniën 

GS hebben besloten de deelgebiedscommissie Oude Veenkoloniën op te heffen. De 
deelgebiedscommissie is in 1981 door GS benoemd. Nu de werkzaamheden in het gebied zijn 
afgerond, is het formeel gezien nodig om de deelgebiedscommissie te ontbinden. 

5 Algemene Beginselen van Behoorlijke 
Gegevensverwerking 

GS hebben de Algemene Beginselen van Behoorlijke Gegevensverwerking (ABBG) vastgesteld. 

6 Aanwijzing Zwemwater 2021 GS hebben de zwemwateren in oppervlaktewater voor 2021 vastgesteld. Het ontwerpbesluit tot 
aanwijzing van de zwemwateren heeft ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend. 

7 Subsidie International Welcome Centre GS verlenen een subsidie van € 40.000,- aan de gemeente Groningen voor het International 
Welcome Centre (IWCN) 2021. 

8 Gaswinning Ezumazijl  GS adviseren de minister van Economische Zaken en Klimaat per brief dat de gaswinning uit kleine 
gasvelden, zoals bij Ezumazijl, zo snel mogelijk moet worden afgebouwd. 

9 Wijziging Omgevingsvergunning  GS hebben de ontwerp wijziging Omgevingsverordening provincie Groningen Veenhuizen 18A in 
Onstwedde vastgesteld. De ontwerp wijziging wordt voor inspraak en advies vrijgegeven via de 
gebruikelijke procedure. Op grond van deze wijziging kan gemeentelijke besluitvorming plaatsvinden 
over de bouw van een pluimveestal op dit perceel in de gemeente Stadskanaal. 

10 Herbenoeming lid Investeringsfonds 
Groningen  

GS stemmen in met de herbenoeming van de heer R.B. Reekers als lid van de Investeringscommissie 
van Investeringsfonds Groningen BV (IFG). 
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11 Vragen ontheffingen beheer vossen en 
steenmarters  

GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over de verleende 
ontheffingen voor het afschot van vossen en steenmarters ten behoeve van de weidevogels. 
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