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               WEEK  11   

                                                                                                                                                                              16 maart 2021    

 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie Hooghoudt BV GS verlenen een subsidie van  € 50.000,- aan Hooghoudt BV in Groningen voor het project 'CO2 
afvullijn voor blikjes'. 

2 MKB subsidieregelingen  GS hebben de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren haalbaarheid Noord-
Nederland 2021 en de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren R&D 
samenwerking Noord-Nederland 2021 vastgesteld. Voor de uitvoering door SNN stellen GS  
1.425.600 euro beschikbaar. De regelingen worden voor ruim de helft door het Rijk gefinancierd  
(zie persbericht). 

3 Subsidie Kruidenrijk Grasland 
Groningen 

GS verlenen een subsidie van € 15.150,- aan Urgenda voor 101 ha. Kruidenrijk Grasland Groningen. 
(zie persbericht). 

4 Warmtetransitie Centrum Groningen GS stemmen in met ondertekening van de samenwerkings-overeenkomst Warmtetransitie Centrum 
Groningen (WTCG) en verlenen € 200.000,- voor de uitvoering van het projectplan 2021 t/m juli 
2022. Het WTCG heeft als doel de warmtetransitie te versnellen. Het centrum gaat gemeenten 
ondersteunen in de warmtetransitie, organiseert een samenwerkingsplatform en gaat aan de slag 
met een aantal bovengemeentelijke (warmte)vraagstukken. 

5 Subsidieregeling Dorpshuizen en 
Buurthuizen 

GS hebben de subsidieregeling Dorpshuizen en Buurthuizen in het kader van het Coronafonds 
vastgesteld.  

6 Bezwaar van Truckcampers NL GS hebben besloten, conform het advies van de commissie rechtsbescherming, het bezwaar van 
Truckcampers NL tegen de afwijzing van een subsidieaanvraag in het kader van de regeling 
'Innovatief en Duurzaam MKB-3 provincie Groningen' ongegrond te verklaren.  

7 Basisvisie Recreatie Toervaart 
Nederland 2020 t/m 2025 
 

GS stemmen in met de bestuurlijke afspraken over de Basisvisie Recreatietoervaart Nederland 2020 
t/m 2025 en verlenen € 82.500,- subsidie aan  Stichting Waterrecreatie Nederland voor de 
uitvoering van de actieagenda BRTN 2020-2025.  

8 Vaststellingsbesluit gasjaar 2021-2022 GS hebben besloten Provinciale Staten te betrekken bij het proces voor het vaststellingsbesluit 
gasjaar 2021-2022. GS informeren Provinciale Staten per brief over het proces en de rol die 
Provinciale Staten hierin kunnen invullen.  

http://www.provinciegroningen.nl/
mailto:info@provinciegroningen.nl


 
 
 
 
 
 

  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 

                                                                                                                                                                                 

        

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

  

 

9 Gevolgen uItspraak Raad van State 
Natura 2000/ stikstofdossier  

GS nemen kennis van de Raad van State uitspraak op 20 januari in het  Natura 2000/ stikstofdossier 
over de Logtsebaan en over ViA15. Beide uitspraken hebben gevolgen voor taken van de provincies, 
onder meer op het gebied van de vergunningverlening, toezicht en handhaving. GS hebben 
vastgesteld bepalingen uit de Beleidsregel salderen stikstof provincie Groningen 2019 over intern 
salderen buiten toepassing te laten bij aanvragen om een vergunning Wet natuurbescherming en de  
de reguliere procedure te gebruiken bij 'positieve' weigeringsbesluiten (dus niet UOV). 

10 Voordracht reconstructie 
Ellerhuizerbrug  

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor in te stemmen met het uitvoeren van de  
reconstructie van de Ellerhuizerbrug zodat de recreatievaart de brug weer kan passeren.  

11 Vragen rapport Horvat   GS beantwoorden vragen van meerdere Statenfracties over het rapport Horvat en de voortgang 
Aanpak Ring Zuid.  

12 Vragen Deltaplan Noord Nederland  GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor het Noorden over het 
Deltaplan Noord Nederland. 

13 Vragen inzake Lobby  GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor het Noorden over de huidige staat 
van de lobby van de provincie Groningen. 

14 Vragen  uitvoeringsprogramma Bos & 
Hout 

GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren naar aanleiding van de  
landelijke Bossenstrategie en uitvoeringsprogramma Bos & Hout in Klimaatagenda.  

15 Vragen  Ellerhuizerbrug. GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van het CDA over de Ellerhuizerbrug. 
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