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               WEEK  11 

                                                                                                                                                                              15 maart 2022 

 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie Dekens Groep BV  GS verlenen  € 50.000,- subsidie aan Dekens Investments B.V. in Sappemeer voor het project 
'Investering in horizontaal bewerkingscentrum'.  

2 Subsidie project Gronings Vuur 2.0 GS verlenen  € 440.000,- subsidie aan Stichting Gronings Vuur voor het project Gronings Vuur 2.0 
2022-2026.Gronings Vuur is een project binnen alle Groningse gemeenten waarbij kunst en cultuur 
meer onder de aandacht komt bij de inwoners. Doel van het project is het versterken van de 
culturele infrastructuur in de provincie.  

3 Subsidieregeling amateurkunst, 
cultuurparticipatie en erfgoed  

GS hebben de subsidieregeling amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed provincie Groningen 
2022 - 2025 met een subsidieplafond van € 455.000  vastgesteld. De doelen van de subsidieregeling  
richten zich op actieve deelname aan amateurkunst, cultuurparticipatie, erfgoed en archeologie en 
het behouden en bevorderen van het gebruik van de Nedersaksische taal.  

4 Prijsvraag 'waanzinnig digitaal idee' GS stemmen in met de inhoud en opzet van de prijsvraag 'waanzinnig digitaal idee' en stellen  
€ 100.000 euro beschikbaar. Door de coronacrisis is de digitalisering en impact van digitale 
applicaties op ons dagelijks leven extra zichtbaar geworden. Met de prijsvraag wil de provincie 
Groningen hierop inspelen en goede digitale ideeën een boost geven (zie persbericht). 

5 Interreg VI A overeenkomst  GS hebben besloten tot het aangaan van de overeenkomst Interreg VI A. Deze overeenkomst 
beschrijft onder andere de verhoudingen tussen de Interreg partners en de samenwerking en taken 
van het Comtité van Toezicht en stuurgroepen.  

6 Natuurvergunning EEW derde lijn GS hebben de ontwerp Wnb-vergunning voor derde lijn van EEW vastgesteld. Een eerder verleende 
vergunning is vernietigd door de Raad van State vanwege een motiveringsgebrek. 

7 SOK subsidie pand Wehe-den-Hoorn GS hebben besloten het advies van de Commissie Rechtsbescherming inzake de weigering van de 
subsidie SOK voor regulier onderhoud van het karakteristiek pand aan de Mernaweg 96 te Wehe-
den-Hoorn over te nemen, het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het eerder 
genomen besluit de subsidie voor het betreffende karakteristiek pand te weigeren in stand laten. 
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8 Lidmaatschap Commissie 
rechtsbescherming  

GS stemmen in met het ontslag van de heer De Beer en de heer Hardenberg als lid van de  
Commissie rechtsbescherming en besluiten de heer  Knuttel aan te wijzen als voorzitter van de 
Commissie rechtsbescherming. 

9 Fietsstimuleringsproject HiBike 2022-
2024 
 

GS hebben, conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de provincie Groningen, besloten afvte 
wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid (financiële grens voor enkelvoudige aanbesteding) 
om zodoende opdracht te kunnen verlenen aan Huis voor de Sport Groningen voor de uitvoering 
van het fietsstimuleringsproject HiBike 2022-2024. Om basisschoolkinderen en hun ouders te 
stimuleren vaker te fietsen is het spel HiBike ontwikkeld door Huis voor de Sport Groningen en 
Provincie Groningen samen. Sportcoaches van Huis voor de Sport Groningen gaan het spel laten 
uitvoeren op 40 basisscholen in de provincie, de opdracht bedraagt ruim 90.000 euro en is daarmee 
hoger dan het plafondbedrag voor enkelvoudig aanbesteden. 

10 Brief verduurzaming regionale 
treindiensten 

GS stemmen in met stemmen met de Brief verduurzaming regionale treindiensten Gelderland, 
Overijssel, Fryslân en Groningen.  Tijdens het Bestuurlijk Overleg emissievrij treinvervoer Groningen, 
Fryslân, Overijssel, Gelderland en Prorail is afgesproken om gezamenlijk een brief te sturen naar de 
Minister van Klimaat en Energie en de Staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Met deze 
brief vragen de provincies beide bewindspersonen om afspraken te maken over de financiering van 
de transitie naar Zero Emissie treinvervoer. 

11 Brief strategische agenda Akkoord van 
Groningen  

GS informeren Provinciale Staten per brief over de nieuwe strategische agenda ‘Koploper in 
Transities 2022-2026’ van het Akkoord van Groningen'. Het akkoord is het samenwerkingsverband 
van de gemeente en provincie Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, 
UMCG, Martiniziekenhuis, Noorderpoort- en Alfa-college.  

12 Nieuwe Omgevingsvisie  GS informeren Provinciale Staten per brief over de Gids voor de toekomst van de Groninger 
leefomgeving. De gids vormt de koers voor het bepalen van de nieuwe Omgevingsvisie.  

13 Overboekingsvoorstellen Jaarstukken 
2021 

GS stemmen in met de voorstellen tot overboeken van de DU-middelen naar 2022.  Overboekings-
voorstellen zijn voorstellen om middelen die in 2021 overgebleven zijn mee te nemen naar 2022. 
Deze middelen zullen na besluitvorming door Provinciale Staten bij de Jaarstukken 2021, aan de 
betreffende budgetten van 2022 worden toegevoegd. 

14 Ontwerpnota Reserves en 
voorzieningen  

In een voordracht aan  Provinciale Staten stellen GS voor de ontwerpnota Uitgangspunten voor het 
beleid rondom reserves en voorzieningen vast te stellen.  
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15  Vragen  energie infrastructuur GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de VVD  naar aanleiding van een in de media 
verschenen bericht dat provincies meer regie willen voeren op de toedeling van energie 
infrastructuur. 

16 Vragen medicijnresten graasdieren en 
natuurschade 

GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren naar aanleiding van een 
onderzoek waarin de aanwezigheid van schadelijke medicijnresten in het Lauwersmeergebied wordt 
aangetoond. 
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