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 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie project Agrifood Transition 
Model 

GS verlenen € 375.000,- subsisie aan ISPT-AFT voor uitvoeren van het project Agrifood Transition 
Model. Dit is onderdeel van het FASCINATING-programma waar het NPG-bestuur in een eerder 
stadium al akkoord mee is gegaan (thematisch NPG). Het doel van het Fascinating programma is het 
waarmaken van een circulair landbouwsysteem. Dit systeem ondersteunt een gezond dieet, is in 
balans met de natuur en brengt welvaart. Het heeft een gesloten stikstofsysteem en is vrij van CO2-
uitstoot. 

2 Financiering Grensinformatiepunt EDR  GS stemmen in met een bijdrage van € 31.562,50 voor het Grensinformatiepunt EDR voor de jaren 
2024-2026. In november 2019 hebben het ministerie van SZW, de provincies Groningen en Drenthe 
en het GIP EDR een convenant ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt over de financiering van 
het GIP EDR. Daarbij is de intentie uitgesproken dat de regio samen met het Rijk de gezamenlijke 
taak hebben voor een informatievoorzieningsinfrastructuur voor grensarbeiders en de 
samenwerking met de deelstaatregering van Nedersaksen. Het GIP is het eerste aanspreekpunt voor 
grensgangers voor vragen over ondernemen, studeren, werken en wonen in het buurland. 

3 Subsidies Amateurkunst, 
cultuurparticipatie en erfgoed 

GS verlenen 3 subsidies in het kader van de zesde ronde van de Subsidieregeling Amateurkunst, 
cultuurparticipatie en erfgoed. Het gaat om € 3.000,- aan Ulrum 1834 voor het project Marten 
Douwes Teenstra; En toch zal ik ...!,  € 3.000,- aan Stichting de Draad voor Familiefestival Art 
Carnivale en € 5.000,- aan Stichting Cultuurgenoten voor het project Dichter bij het Verleden. 

4 Vrijstelling leggerbeleid waterschap 
Noorderzijlvest  

GS stemmen in met het verzoek van waterschap Noorderzijlvest om vrijstelling te verlenen voor het 
leggerbeleid.  Het gaat om vrijstelling voor het opnemen van de vorm, afmeting en constructie in de 
legger waterstaatswerken, voor bergingsgebieden, secundaire en tertiaire oppervlaktewater-
lichamen en daarin gelegen ondersteunende kunstwerken voor zover die geen peilregulerende of 
peilscheidende functie hebben. Het waterschap is op grond van de huidige Waterwet verplicht een 
Legger Waterstaatswerken vast te stellen. In de legger staat beschreven waaraan de waterstaats-
werken in het beheer van het waterschap moeten voldoen. 
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5 Ontheffing aanleg kabels en leidingen  
onder fietspad Schildwolde  

GS stemmen in met het eenmalig afwijken van de vaste gedragslijn om geen kabels en leidingen toe 
te staan onder een fietspad en hebben de ontheffingen aan Enexis Netbeheer B.V en N.V. 
Waterbedrijf Groningen vastgesteld voor de Meenteweg in Schildwolde. Het elektriciteitsnet ter 
hoogte van de Meenteweg voldoet niet aan de toenemende behoefte als gevolg van de 
energietransitie. Het net is onvoldoende ingericht op de toenemende energievraag en de terug-
levering van zonnepanelen aan het net en is daarom dringend aan vervanging toe. 

6 Besluit op bezwaar Nadeelcompensatie     GS hebben, conform het advies van de  Commissie rechtsbescherming, besloten deels nadeel-
compensatie  toe te wijzen ten aanzien van het verleggen van 2 kabels. Deze verlegging was nodig 
vanwege het project 'Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier'. Enexis Netbeheer B.V. had 
hiertegen bezwaar gemaakt.  

7 Ontwerpbegroting en ontwerp 
hoofdlijnen dienstregeling OV-bureau 
Groningen Drenthe 

GS informeren Provinciale Staten per brief waarom het Dagelijks Bestuur van het  OV-bureau 
Groningen Drenthe heeft besloten om de Ontwerpbegroting 2023 en Ontwerp-hoofdlijnen 
Dienstregeling 2023 nog niet vast te stellen.  

8 Sociale uitbesteding 
schoonmaakdienstverlening  

GS informeren Provinciale Staten per brief over de sociale uitbesteding van de schoonmaakdienst-
verlening bij de provincie.  

9 Ontwerp Begroting 2023 en concept 
Jaarrekening van de ODG  

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de Ontwerp Begroting 2023 en de concept 
Jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen vast te stellen. 

10 Programmabegroting 2023 en de 
concept Jaarstukken 2021 Groningen   
Seaports  

GS stemmen in met de Ontwerp Programmabegroting 2023 en Concept Jaarstukken 2021 van de 
gemeenschappelijke regeling Havenschap Groningen Seaports. GS informeren Provinciale Staten per 
brief waarom het college geen aanleiding ziet om een zienswijze naar voren te brengen over de 
Concept  Programmabegroting 2023. 

11 Ontwerp Programmabegroting 2023 en 
Jaarstukken 2021 van Prolander 

GS stemmen in met de Ontwerp Programmabegroting 2023 en Jaarstukken 2021 van Prolander en 
stellen in een voordracht aan Provinciale Staten stellen voor 3e wijziging van de begroting 2022 naar 
aanleiding van de Ontwerp Programmabegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling 
Prolander vast te stellen.  

12 Ontwerp wijzigingsplan Poelbuurt 
1A/Scheiding 11 en Scheiding 43 
Opende 
 

GS hebben het ontwerp wijzigingsplan Poelbuurt 1A/Scheiding 11 en Scheiding 43 Opende 
vastgesteld en stemmen in met het in procedure brengen van het ontwerp wijzigingsplan. De 
wijziging heeft te maken met  het opwaarderen van de N358 tussen de rijksweg A7 en 
Surhuisterveen.  
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13 WOB-verzoek over NortH2 GS stemmen in met het WOB-verzoek NortH2 en hebben besloten de gevraagde informatie 
gedeeltelijk openbaar te maken. NRC Handelsblad heeft en WOB-verzoek over NortH2 ingediend . 
NortH2 is een grootschalig wind op zee - waterstofproject van Gasunie, Groningen Seaports en Shell. 
De provincie Groningen is op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau nauw betrokken bij dit project. 

14 Aanbeveling Dijkgraaf  GS hebben de brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld tot aanbeveling 
van de heer Van der Schaaf als dijkgraaf van het waterschap Noorderzijlvest. 

15 PS brief advies Gasjaar 2022/2023 GS informeren Provinciale Staten per brief met aanvullende stukken over het advies voor het 
vaststellingsbesluit voor het gasjaar 2022/2023.  

16 PS Brief Wunderline  GS informeren  Provinciale Staten per brief over een verkennend onderzoek naar een directe trein 
tussen Groningen - Bremen in het kader van het project Wunderline (zie persbericht).   
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