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 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie Hovécon B.V. GS verlenen een subsidie van € 39.375,- aan Hovécon B.V. in Delfzijl voor het project 'investering in 
combinatie van materiaalbewerkingsmachines'. Het bedrijf is gespecialiseerd in constructie, 
apparatenbouw en technische dienstverlening. Voor het nabewerken van metalen gaat het bedrijf 
een combinatie van machines aanschaffen. Dat zorgt ervoor dat de werkzaamheden op een milieu- 
en (gezondheids-)veilige manier kunnen worden verricht binnen een gesloten systeem.  

2 Subsidie Bioclear earth b.v. GS verlenen een subsidie van € 20.000,- aan Bioclear earth b.v. in Groningen voor het project 
'Biologisch Actief Kool' (BAK).  In het project wordt een systeem ontwikkeld om op een micro-
biologische wijze decentraal microverontreinigingen (met name medicijnresten) uit afvalwater te 
verwijderen. Dit systeem is nuttig om op wijkniveau  afvalwater zo goed mogelijk te zuiveren 
waardoor hergebruik mogelijk is.  

3 Subsidie Stichting vier 5 Mei  GS verlenen € 14.775,- subsidie aan de Stichting vier 5 Mei voor het actief betrekken van jongeren   
uit stad en provincie Groningen bij het vieren van de bevrijding en confronteren met de huidige 
betekenis van vrijheid tijdens het bevrijdingsfestival.  

4 Subsidieregeling vernieuwing vaste 
presentatie erfgoed  

GS hebben de subsidieregeling vernieuwing vaste presentatie erfgoed provincie Groningen, met een 
subsidieplafond van 500.000 euro voor 2022, vastgesteld. De regeling is bedoeld voor musea met 
een erfgoed- of archeologiecollectie die een duidelijke relatie met Groningen heeft. 

5 Gemeenschappelijk financieel 
toezichtkader voor Gemeen-
schappelijke Regelingen 

GS hebben het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader voor Gemeenschappelijke Regelingen 
(GTK GR-en) vastgesteld. De provincie heeft de wettelijke taak om financieel toezicht te houden op 
gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. 

6 Overeenkomst verkenningsfase 
Eemszijlen  

GS hebben de overeenkomst 'Afspraken over MIRT-verkenning Kustontwikkeling Eemszijlen' met 
Rijkswaterstaat Noord-Nederland vastgesteld, (in aanvulling op de MIRT startbeslissing 
'kustontwikkeling Eemszijlen). De overeenkomst gaat over de bijdrage die RWS levert aan de 
onderzoeken ten behoeve van de Verkenningsfase Groote Polder/Eemszijlen. 

7 Subsidieaanvragen GRRG 2021 GS hebben besloten alsnog twee subsidies te verlenen in het kader van de Subsidieregeling Groot 
Onderhoud Restauratie Rijksmonumenten Groningen (tweede tender GRRG 2021). Het gaat om een 
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bijdrage van   € 294.562,- aan de Protestantse gemeente Veendam voor de restauratie van het orgel 
in de kerk aan J.G. Pinksterstraat 5 te Veendam en een subsidie van € 193.839,- aan het College van 
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Onstwedde voor de restauratie van de kerktoren aan de 
Kerklaan in Onstwedde. 

8 Jaarstukken 2021 en kaderbrief 2023 
OV-bureau  

GS informeren Provinciale Staten per brief over de ontwerpbegroting 2023 en de jaarstukken 2021 
van het OV-bureau Groningen Drenthe. 

9 Voortgang  Groningen@Work GS informeren Provinciale Staten per brief over de voortgang van het programma economie en 
arbeidsmarkt 2020-2023 ' Groningen@Work '.  

10 Reactie Haalbaarheidsonderzoek 
fietsbergen  

GS reageren per brief op de schriftelijke reactie van het college van B&W van Veendam op de 
verkenning naar de haalbaarheid van de realisatie van een fietsberg in de provincie Groningen. 

11 Besluit bezwaar omgevingsvergunning 
Eska B.V.  

GS stemmen in met het niet-ontvankelijk verklaren van het bezwaar tegen de omgevingsvergunning 
van Eska B.V. conform het advies van de commissie rechtsbescherming. 

12 Beslissing bezwaar Stichting 
Bomenridders 

GS hebben besloten het bezwaar van de Stichting Bomenridders, conform het advies van de 
commissie Rechtsbescherming, niet-ontvankelijk te verklaren. Stichting Bomenridders heeft pro 
forma bezwaar gemaakt tegen het besluit tot goedkeuring van de geactualiseerde 
Mitigatiecatalogus op aanvraag van de Nationaal Coördinator. De stichting is in de gelegenheid 
gesteld om bezwaargronden aan te leveren en om een indieningsgebrek te herstellen. Van deze 
gelegenheid heeft de stichting geen gebruik gemaakt. 

13 Beslissing bezwaar Stichting Burger-
initiatief Zuidelijke Dorpen Delfzijl 

GS stemmen in met het niet-ontvankelijk verklaren van het bezwaar van de Stichting Burgerinitiatief 
Zuidelijke Dorpen Delfzijl conform het advies commissie rechtsbescherming.  De stichting heeft op 

30 december 2021  bezwaar gemaakt tegen het besluit van 18 november 2021 dat strekt tot 
afwijzing van het verzoek om intrekking dan wel schorsing van de omgevingsvergunning verleend 
aan Waddenwind B.V. en het wijzigingsbesluit voor het oprichten en het in werking hebben van 
windpark 'Delfzijl Zuid Uitbreiding'.  Omdat de Stichting  heeft nagelaten gronden van bezwaar aan 
te leveren is besloten het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. 

14 Besluit op bezwaar Suikerzijde 
Groningen  

GS hebben besloten het  bezwaarschrift van de Natuur en Milieufederatie e.a. tegen de Wnb-
ontheffing voor de woonwijk Suikerzijde in Groningen ongegrond verklaren conform het advies van 
de commissie rechtsbescherming.  

15 Vragen samenwerking Rusland  GS beantwoorden vragen van de Statenfracties van D66 en de ChristenUnie over samenwerking met 
Leningrad Oblast en het verzoek om sluiting van Groninger Havens voor Russische schepen.  
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