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               WEEK  20 

                                                                                                                                                                              17 mei  2022 

 Onderwerp Besluit 

1 Subsidieregeling Vernieuwing Klassieke 
Muziek 

GS hebben de Subsidieregeling Vernieuwing Klassieke Muziek, met een subsidieplafond van  
€ 130.000,-  in 2022, vastgesteld. Het gaat om een nieuwe impulsregeling om experiment en 
vernieuwing in de Groningse Klassieke Muzieksector te stimuleren (zie persbericht). 

2 Subsidieregeling Snelloket Cultuur 
 

GS hebben de subsidieregeling Snelloket Cultuur provincie Groningen vastgesteld en reserveren 
hiervoor € 150.000,- . Doel van de regeling is Groningse culturele makers te stimuleren laag-
drempelig cultuurprojecten te ontwikkelen voor een live publiek.  

3 Subsidieregeling evenementen en 
arrangementen 

De subsidieregeling evenementen en arrangementen provincie Groningen is een onderdeel van het 
Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2021-2023. Doel van de regeling is om meer ruimte te 
bieden voor eenmalige evenementen, nieuwe evenementen, kleinere of grotere (bestaande) 
evenementen die passen bij het Groningse DNA. Uit de 2e tender van deze subsidieregeling verlenen  
GS subsidie aan 3 projecten. Het gaat om  € 15.000 voor het evenement Theater Oosterwijtwerd  
2022 ; € 12.500 voor Roeg Klassiek van Stichting Noordgedacht en  € 15.000 voor het aanvullende 
evenement Groninger Marktdagen van Paul van Put Events.  

4 Subsidie (her)inrichting Ezumakeeg 
West  

GS verlenen € 275.000,-  subsidie aan Staatsbosbeheer voor het project  '(her) Inrichting Ezumakeeg 
West'. Het doel van het project is het verhogen van het waterpeil in het gebied Ezumakeeg West. 
Het gebied is onderdeel van Nationaal park Lauwersmeer en ligt binnen het Natura 2000-gebied. 

5 Regiomarketing Oost-Groningen GS verlenen € 600.000, - subsidie aan de gemeente Oldambt voor het project 'Regiomarketing Oost 
Groningen'. Met dit project, dat onderdeel is van het Nationaal Programma Groningen (NPG), wordt 
een flinke impuls gegeven aan de vrijetijdseconomie in Oost-Groningen.  

6 Permanente Professionele 
Ontwikkeling regeling 2022 

GS hebben de subsidieregeling "Stimulering PPO 2022 provincie Groningen" vastgesteld.  De 

regeling is onderdeel van het coronasteunpakket Cultuur & Vrijetijdseconomie 2022 en bestemd 
voor Groningse zzp'ers in de cultuursector.  

7 Brief Impuls vakantieparken   GS hebben de brief aan het ministerie van BZK inzake aanbieding impuls vakantieparken vastgesteld.  
Het ministerie stelt aan elke provincie € 100.000 beschikbaar voor de aanpak van de problematiek 
op vakantieparken. Het college wil graag van dit aanbod gebruik maken.  
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8 PS rapportage Aanpak Ring Zuid  GS hebben de brief  voor Provinciale Staten over de voortgang van de Aanpak Ring Zuid vastgesteld. 

Deze rapportage, T1-2022,  gaat over de periode januari t/m april 2022.  

9 Kennisgevingen voornemen en partici-
patie gebiedsontwikkeling Oostpolder 

GS stemmen in met, vanuit de Omgevingswet, de projectprocedure voor de gebiedsontwikkeling 
Oostpolder op te starten door de kennisgeving van het voornemen en de kennisgeving participatie 
vrij te geven voor ter inzage legging gedurende zes weken. Verder stemmen GS in met vanuit de 
Wet Milieubeheer de Nota Reikwijdte en Detailniveau vrij te geven voor ter visie legging gedurende 
zes weken en het vrij geven van het Ruimtelijk Kwaliteitskader voor ter inzage legging gedurende zes 
weken. 

10 PS brief geitenhouderij in Groningen 
 

GS hebben de brief vastgesteld waarmee Provinciale Staten worden geïnformeerd over de 
ontwikkelingen binnen de geitenhouderij in Groningen.  

11 Brief aan EZK nav wijzigingsbesluit 
gasjaar 2021 - 2022   

In de Groninger colleges van 10 mei 2022 is besloten om geen bezwaar te maken tegen het 
wijzigingsbesluit voor het gasjaar 2021-2022. In regionaal verband is afgesproken om dit besluit aan 
te grijpen om een aantal reeds bekende zorgpunten wederom bij de staatssecretaris onder de 
aandacht te brengen. GS hebben deze brief, die ook namens de andere colleges en besturen wordt 
verzonden, vastgesteld.   

12 Advies gasjaar 2022- 2023  GS stemmen in met het advies aan de staatssecretaris van EZK over het gasjaar 2022-2023.  Het is 
het eerste gasjaar waarin het Gronigenveld op waakvlam functioneert en niet meer produceert voor 
leveringszekerheid. Nog steeds is sluiting van het Groningenveld voorzien in oktober 2023. 

13 Procesdocument 'Werken aan de 
Omgevingsagenda Noord 2022' 

GS  stemmen in met het procesdocument 'Werken aan de Omgevingsagenda Noord 2022' met als 
doel om de adviezen uit dit procesdocument in te brengen bij het verder werken aan de opgaven in 
de nieuwe aanpak die het Rijk voorstaat. 

14 Economische Barometer Noord-Neder-
land 2021 en werkgelegenheids-
onderzoek 
 

GS hebben kennis genomen van de Economische Barometer Noord-Nederland 2021 en de 
resultaten van het werkgelegenheidsonderzoek.  De barometer kijkt naar de Noord-Nederlandse 
economie in relatie tot de landelijke economie en naar de economie van de 3 Noordelijke 
provincies. 

15 Subsidies uitvoeringsregeling 
Programma Landelijk Gebied 

GS hebben het Mandaatbesluit subsidies uitvoeringsregeling Programma Landelijk Gebied 2 en 3, 
2022 vastgesteld. De aanpassing is noodzakelijk als gevolg van de organisatiewijziging van 1 januari 
2022. 

16 Benoeming leden Commissie 
rechtsbescherming 

GS stemmen in met de benoeming van de heer mr. E. Krol en de heer mr. D. Meloni als leden van de 
Commissie rechtsbescherming van de provincie Groningen.  
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17 Vragen voortbestaan dorpshuizen GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de ChristenUnie over het voortbestaan van 
dorpshuizen. 

18 Vragen gaswinning  GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van Groninger Belang over gaswinning.  

19 Vragen LNG- en waterstofterminal  GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de PvdA  over de vestiging van een waterstof-
terminal en het plaatsen van een drijvende LNG terminal in de Eemshaven. 

20 Vragen aanbesteding ecologisch 
onderzoek  

GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van Partij voor der Dieren over alle 
aanbestedingen van ecologisch onderzoek in de afgelopen 5 jaar. 

21 Vragen herindeling Groningen, Haren 
en Ten Boer  

GS  beantwoorden vragen van de Statenfracties van de Partij voor het Noorden, Ons Groningen, 
50Plus, Groninger Belang, PVV, BV NL Groningen, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie  
over de gemeentelijke herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer.  
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