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               WEEK  2  

                                                                                                                                                                              11 januari 2022 

 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie  Canadian Trail/ Liberation 
Route 

GS verlenen een subsidie van € 40.000,- aan LRE Foundation voor het project Canadian Trail/ 
Liberation Route. Doel is de realisatie van de Canadese bevrijdingsroute door de provincie 
Groningen door verhalen en plekken rond de Canadese bevrijding fysiek met elkaar te verbinden en 
in samenhang zichtbaar maken. 

2 Subsidieregeling Flexpool versnelling 
voorfase woningbouw 

GS hebben het openstellingsbesluit 2022 Subsidieregeling Flexpool versnelling voorfase 
woningbouw provincie Groningen vastgesteld. Omdat er een groot woningtekortin de provincie is 
en dat daarom snel nieuwe woningen moeten worden gerealiseerd heeft het college in 2021 de 
Subsidieregeling Flexpool vastgesteld. Voor 2022 is hiervoor € 631.626,99 beschikbaar.  

3 Intentieverklaring IVN 
Groeifondsaanvraag  

GS stemmen in met de  Intentieverklaring IVN Groeifondsaanvraag 'Werklandschappen van de 
Toekomst'. De provincie is bereid om haar netwerk in te zetten om gemeenten en bedrijven te 
enthousiasmeren voor de vergroening van bedrijventerreinen.  

4 Specifieke uitkering Bodem 2021  GS stemmen in met verwerking van de specifieke uitkering Bodem 2021 in de begroting.  De 
provincie Groningen heeft in april 2021 twee aanvragen ingediend bij het ministerie van I&W voor 
een specifieke uitkering in het kader van de “Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 
overbruggingsjaar 2021”. De aanvragen betreffen een onderzoek naar de PFAS-bronnen in onze 
provincie en een gemeenschappelijke monitoring voor opkomende stoffen in het grondwater. Het 
ministerie heeft in totaal € 1.336.678,- toegekend. 

5 Gebiedsvisie Lauwersoog  GS nemen kennis van de  gezamenlijke opdracht van de stuurgroep NP Lauwersmeer aan RHDHV 
voor het opstellen van een gebiedsvisie Lauwersoog. De provincies Groningen en Fryslân en de 
gemeenten Het Hogeland en Noard East Fryslân gaan een integrale gebiedsvisie maken voor 
Lauwersoog 2021-2030. Dit is op 17 juni 2021 besloten door de Stuurgroep NP Lauwersmeer. De 4 
overheden willen bij het maken van deze visie gezamenlijk optrekken om zo de ontwikkelrichting 
voor het gebied te bepalen. Royal Haskoning DHV heeft de opdracht gekregen voor deze visie.  

6 Overzicht GS - declaraties eerste half 
jaar 2021  

GS hebben het overzicht van GS-vergoedingen in het eerste half jaar van 2021 vastgesteld en 
stemmen in met het publiceren van het overzicht op de provinciewebsite.  
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7 Reactie minister van EZK op 
aanvullende brief van het VOG  

GS informeren Provinciale Staten over de reactie van de minister van EZK op de aanvullende brief 
van het VOG over het wetsvoorstel Versterking gebouwen Groningen.  

8 Ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie 
en Omgevingsverordening 2022  

GS hebben de ontwerp actualisatie Omgevingsvisie provincie Groningen 2022 en de ontwerp 
actualisatie Omgevingsverordening provincie Groningen 2022 vastgesteld.  

9 Vragen misstanden treinverbinding 
Delfzijl - Groningen  

GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van Groninger Belang over misstanden op de 
treinverbinding Delfzijl - Groningen.  

10 Vragen Gemeenschappelijk Landbouw-
beleid - Nationaal Strategisch Plan  

GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over de positionering 
van GS en IPO inzake het Gemeenschappelijk landbouwbeleid Nationaal strategisch plan (GLB-NSP). 

11 Vragen problemen op het spoor door 
onvoldoende treinstellen  

GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de SP over problemen op het spoor door 
onvoldoende treinstellen.  
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