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 Onderwerp Besluit 

1 Subsidieregeling Voedseltuinen 
provincie Groningen 2021 

GS hebben de Subsidieregeling Voedseltuinen Provincie Groningen 2021 met een subsidieplafond 
op € 210.000,- vastgesteld. De regeling is opgesteld door het subsidieteam & het programmabureau 
NPG en de initiatiefnemers van dit project. Startende voedseltuinen (maximaal 2 per gemeente) 
kunnen € 15.000,- subsidie aanvragen.  

2 Subsidie teeltonderzoek eiwitgewassen 
  

GS verlenen een subsidie van € 240.750,- aan ISPT-AFT voor uitvoeren van het project 
Experimenteel teeltonderzoek FASCINATING eiwitgewassen. Doel is het bepalen van het 
opbrengstpotentieel van een selectie kansrijke eiwitgewassen op verschillende grondsoorten die 
Groningen rijk is. Het onderzoek wordt uitgevoerd op proefboerderijen van de WUR en SPNA. 

3 Subsidie Food Valley voor The Protein 
cluster 
 

GS verlenen € 25.000,- subsidie aan Food Valley voor The Protein cluster. In 2017 is het Proteïn 
Cluster ontstaan met als doel versnellen van de eiwittransitie. Het cluster richt zich startende en 
gevestigde bedrijven en past goed binnen de doelen van het Programma Duurzame Landbouw. 

4 Subsidie voor 'Entree borg Welgelegen' GS verlenen een subsidie van € 30.000,- aan Stichting Het Groninger Landschap voor 'Entree borg 
Welgelegen'.Het doel is het verbeteren van de entree en toegankelijkheid van de historische tuin en 
parkeervoorziening. 

5 Subsidie project 'Graauwedijk 46 
Overschild' 

GS verlenen € 56.000,- subsidie voor onderhoud aan Graauwedijk 46 in Overschild. De subsidie 
wordt verleend i.h.k.v. de regeling Pilot karakteristieke panden Overschild provincie Groningen 2019 
en is bestemd voor onderhoud, energiebesparing, comfortmaatregelen en vervangende 
dakbedekking.  

6 Subsidie 'Aanleg vogelkijkwand Osdijk' GS verlenen € 15.000,-  subsidie aan Stichting Het Groninger Landschap voor het project  'Aanleg 
vogelkijkwand Osdijk'. Doel is het realiseren van een vogelkijkscherm bij de petgaten aan de Osdijk 
in Noordlaren, waardoor meer mensen kunnen genieten van de vogelrijkdom zonder de aanwezige 
dieren te verstoren. 

7 Subsidie 'Steiger jeugdeducatie Polder 
Breebaart' 

GS verlenen € 24.000,- subsidie aan Stichting Het Groninger Landschap voor het project 'Steiger 
jeugdeducatie Polder Breebaart'.  
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8 Subsidie project Groene Mest 
Groningen 

GS verlenen een subsidie van € 195.500,- aan de stichting ISPT-AFT voor het project Groene Mest 
Groningen. Doel van het project is om de opgedane kennis van groen bemesting te vertalen naar 
boerenbedrijven. 

9 Regelingswijzigingen subsidieregeling 
Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap 

GS hebben de regelingswijzigingen van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap 
2021 Groningen (SKNL) vastgesteld. Met subsidie van de SKNL kunnen grondeigenaren hun 
landbouwgronden binnen het NNN blijvend omzetten in natuurterrein. 

10 Begrotingswijziging NPG november 
2021 

GS stemmen in met een wijziging van de Nationaal Programma Groningen (NPG) begroting op basis  
van artikel 5, lid 2, van de Financiële verordening provincie Groningen 2021.  

11 PS brief toekenning NPG projecten  GS informeren Provinciale Staten per brief over het besluit dat het bestuur van Nationaal 
Programma Groningen over de toekenning van een viertal projecten die via het thematisch 
programma van Nationaal Programma Groningen in uitvoering worden gebracht. 

12 Vervolg Hinderapp  GS hebben besloten de huidige Hinderapp met de gemeente Eemsdelta en de gemeente het 
Hogeland in 2022 en 2023 door te zetten en stellen daarvoor €321.248,- beschikbaar. De Hinderapp 
wordt veelvuldig gebruikt. Op dit moment zijn er 173 accounts. 

13 Jaarplan 2022 CMO STAMM GS nemen kennis van het jaarplan 2022 van CMO STAMM en verlenen een budgetsubsidie van  
 € 572.900 en een incidentele subsidie van € 225.000, aan CMO STAMM  voor het jaar 2022. Verder 
stemmen GS 1 op 1 in met aanbesteden van de drie offertes van CMO STAMM. Met het jaarplan 
2022 zet CMO STAMM een koerswijziging in, na bezuiniging op de structurele subsidie. Inhoudelijke 
focus is nu de integrale benadering van Brede Welvaart en kennisdeling, met verdieping op de 
meest relevante/urgente opgaven rondom gezondheid, armoede, wonen en (jeugd)participatie. 

14 Besluit klacht DorpenAlliantie Oost -
Groningen 

GS besluiten het advies van de Commissie Rechtsbescherming over een klacht van DorpenAlliantie 
Oost -Groningen op te volgen. De klacht werd ingediend n.a.v. uitspraken in een interview in het 
Dagblad van het Noorden. De Commissie Rechtsbescherming acht de klacht ten aanzien van één 
uitspraak/citaat gegrond. Er is reeds opvolging gegeven aan het advies om excuses te maken. Verder 
zal er opvolging gegeven worden aan het advies van de Commissie om een gesprek te organiseren 
inzake het gebiedsfonds. 

15 Intentieverklaring Safety Deal 
Eemsdelta 

GS hebben besloten de intentieverklaring Safety Deal Eemsdelta te ondertekenen en geven hiervoor 
mandaat aan gedeputeerde Van Dekken.  
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16 Ontheffing huurovereenkomst raadslid  GS verlenen een ontheffing aan raadslid Mevrouw A. Laan voor het aangaan van een huurovereen- 
komst met de gemeente Westerkwartier, betreffende perceel D, 5269 in nabij de Oude Zuiderweg in 
Leek, conform de overlegde concept huurovereenkomst. 

17 Vragen AZC en OV Ter Apel  GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de VVD over een aanvullende aanmeldlocatie 
naast Ter Apel en over de veiligheid in het OV van en naar Ter Apel. 

18 Vragen krabbenscheer  GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over de handhaving van 
de Wet natuurbescherming bij de verwijdering van krabbenscheer in de wijk De Held in Groningen.  
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