
 
 
 
 
 
 

  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
       Gedeputeerde Staten 

 

Martinikerkhof 12 Sint Jansstraat 4 Postbus 610 Telefoon www.provinciegroningen.nl 

9712 JG  Groningen 9712 JN Groningen 9700 AP Groningen 050 316 4911 info@provinciegroningen.nl 
     

De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeling Bestuur, Juridische Zaken & Communicatie: 050 3164160.  
BTW: NL0019.32.822.B01 / KvK: 1182023 / IBAN: NL84 ABNA 0446 0456 91 / BIC: ABNANL2A 

 

               WEEK  9 

                                                                                                                                                                              2 maart 2021  

 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie project 'Groene parels van het 
Noorden II' 

GS verlenen een subsidie van € 143.661,05 aan Stichting Landschapsbeheer Groningen voor het 
project 'Groene parels van het Noorden II'. Het doel is behoud en versterking van de     
natuurwaarden en verbetering van de ecologische kwaliteit, verbetering van de zichtbaarheid en 
kwaliteit van het karakteristieke groene erfgoed, zodat de identiteit van deze landgoederengordel 
op de Hondsrug wordt versterkt. 

2 Subsidie project 'Lekker Leren Werken' GS verlenen € 200.000,- subsidie aan de stichting het Spijslokaal in Warffum voor het project 'Lekker 
Leren Werken'.  Het gaat om een pilotproject voor een periode van drie jaar waarbij jaarlijks 20 
personen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiding krijgen in het opdoen van 
praktijkervaring in de horecasector. 

3 Uitvoeringsregeling boerenexperi-
menten 

GS hebben het wijzigingsbesluit Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Regio Deal NIL voor de 
gebieden Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt vastgesteld. 

4 Dienstverleningsovereenkomst ODG GS stemmen in met het verlengen van de dienstverleningsovereenkomst met de Omgevingsdienst 
Groningen (ODG) voor één jaar. 

5 Gunning project Sigma  GS stemmen in met het advies van het OV-bureau Groningen Drenthe om het project Sigma (t.b.v. 
DRIS bij bushaltes) te gunnen aan Movensis B.V.  Sigma is een project van de provincies Groningen  
en Drenthe en de gemeente Groningen om op de belangrijkste bushaltes reizigers extra service te 
bieden met actuele reisinformatie op de halte.    

6 Rapportage treasury per 1 januari 2021 GS nemen kennis van  Kennisnemen van de rapportage treasury per 1 januari 2021. In het 
Financieringsstatuut 2018 is opgenomen dat de rapportage treasury twee keer per jaar aan het 
college van Gedeputeerde Staten wordt aangeboden. 

7 SNN uitvoering SITI  GS hebben besloten de opdracht te verstrekken aan SNN voor uitvoering van de subsidieregeling 
Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021 en stellen hiervoor 440.810,- euro beschikbaar. 

8 Bestuurlijke reactie op het Noordelijke 
Rekenkamer eindrapport  

GS hebben de bestuurlijke reactie op het Noordelijke Rekenkamer eindrapport onderzoek 
revolverende fondsen vastgesteld. Bij de provincie Groningen zijn Fonds Nieuwe Doen (FND) en het 
Investeringsfonds Groningen (IFG) onderzocht. 
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9 PS brief 2e tranche programma Eems - 
Dollard 2050    

GS informeren Provinciale Staten per brief over het programma Eems-Dollard 2050 voor de periode 
2021-2026.    

10 Vragen sociaal-economische 
ontwikkelingen 

GS beantwoorden de vraag die tijdens de vergadering van de Statencommissie op 4 november 2020 
is gesteld tijdens de behandeling van de begroting 2021 over cijfers van de sociaal-economische 
ontwikkelingen (Arbeidsmarkt).    

11 Vragen over het afgelasten van 
grootschalige evenementen 

GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van het CDA over mogelijk vrij te komen gelden 
door het afgelasten van grootschalige evenementen.nu de Veiligheidsregio Groningen bekend heeft 
gemaakt dat in de provincie Groningen in ieder geval tot 1 juni geen grootschalige evenementen 
zullen plaatsvinden. 

12 Vragen opslag kernafval in Duitsland  GS beantwoorden vragen van de Statenfracties van de Partij voor de Dieren en de PvdA over een 
locatie voor de eindopslag van hoogradioctief afval in Duitsland   

13 Vragen aanpak Ring zuid  GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de PVV over de Aanpak Ring Zuid.  
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