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 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie Economic Board Groningen  
5G Pilotregeling 2022 
 

GS verlenen € 350.000, - subsidie aan de Economic Board Groningen (EBG) voor de 5G Pilotregeling. 
EBG heeft bij het Thematisch Programma van Nationaal Programma Groningen (NPG) een 
subsidieaanvraag ingediend voor het project '5Groningen'. De beoordelingscommissie heeft een 
positief advies afgegeven over een subsidie van € 1.240.000,- aan het project. Bedrijven en 
instellingen uit de regio kunnen in een 5G proeftuin innovaties ontwikkelen en uitproberen met het 
nieuwste mobiele internet. Daarmee kunnen bedrijven in deze bedrijfstak niet alleen internationaal 
koploper worden maar ook meer regionale werkgelegenheid en bedrijvigheid creëren. Op 6 oktober 
2020 heeft GS ingestemd met de indiening van de 'eerste uitvoeringsparagraaf' .  De EBG verzoekt 
nu om de resterende € 350.000,- voor de 5G Pilotregeling voor 2022 ter beschikking te stellen. 

2 Subsidieregeling Investeren in 
Toekomstbestendige Industrie 

GS hebben de wijzingen in de subsidieregeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie(SITI) 
2021 met een subsidieplafond van € 20.000.000,- vastgesteld. Het plafond is daarmee opgehoogd 
met € 10.000.000,-. Afgelopen jaar zijn er meerdere aanvragen binnengekomen en is een aantal 
subsidies toegekend. Omdat er sprake is van overtekening en wordt het subsidieplafond verhoogd.   
In totaal is er door het NPG €20,5 miljoen beschikbaar gesteld inclusief uitvoeringskosten.  

3 Ontwerp Natuurbeheerplan 2023 GS hebben de tekst en kaarten van het ontwerp Natuurbeheerplan (NPB)2023 vastgesteld. Het 
ontwerp NBP 2023 beschrijft de beleidsdoelen en de subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling 
en het beheer van natuurgebieden, agrarische natuur en landschapselementen in de provincie.  

4 Compensatie derving opbrengst 
opcenten 

De minister van BZK heeft toegezegd dat voor het dossier ‘Gederfde opcenten als gevolg van 
vrijstelling MRB elektrische voertuigen provincies’ gespreid over drie jaar  € 372 miljoen wordt 
beschikbaar gesteld (€ 124 miljoen per jaar in de jaren 2022-2024). GS stemmen in met de verdeling 
van dit bedrag conform de wijze waarop de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) dit heeft 
berekend. Voor Groningen betekent dit een compensatie van € 13.784.035,-.   

5 SPUK Schone Lucht akkoord GS stemmen onder mandaat in met de voorgestelde begrotingswijziging inzake de regeling 
Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord (SPUK) en nemen kennis van de stand van zaken omtrent 
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de financiële dekking van de subsidie (SPUK) aanvragen Schone Lucht Akkoord inzake Hinderapp, 
citizen science en houtrook alsmede hoog en laag-blootgestelde gebieden. 

6 Besluit op bezwaar nachtelijk afschot 
vossen  

Op grond van de Wet natuurbescherming is een ontheffing verleend aan de faunabeheereenheid 
voor afschot van vossen in de nacht in het kader van weidevogelbescherming. Tegen deze 
ontheffing is bezwaar ingesteld door  de stichtingen Animal Rights en Fauna4Life en de Koninklijke 
Nederlandse Jagersvereniging (KNJV). De commissie rechtsbescherming heeft advies uitgebracht 
over deze bezwaren en verklaard de bezwaren van de stichtingen Animal Rights en Fauna4Life 
gegrond. De bezwaren van de KNJV zijn ongegrond verklaard. GS stemmen in met het advies van de 
commissie rechtsbescherming om het besluit te herroepen. 

7 Schade door omgevingsverordening  Bij de gemeente Eemsdelta is een tegemoetkoming in de schade ingediend die is geleden door 
planologische besluiten die de gemeente heeft genomen m.b.t. de oude steenfabriek aan de 
westzijde van Delfzijl. Als een van de oorzaken wordt het sloopverbod in de Omgevingsverordening 
genoemd, reden waarom de gemeente het verzoek aan GS heeft doorgestuurd. De mogelijkheid een 
schadeclaim in te dienen tegen een rechtstreeks werkende regel in de Omgevingsverordening is 
echter verjaard. GS laten dat de indiener van de claim en de gemeente Eemsdelta per brief weten.  
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