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                                                                                                                                                                              31 mei  2022 

 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie  project "Oerboer" GS verlenen € 30.000,- subsidie aan de Natuur en Milieufederatie Groningen voor het project 
"Oerboer". Het project is een samenwerkingsprogramma van de NMG en Museum Wierdenland. In 
de eerste helft van 2022 is de film ‘Oerboeren van het Westerkwartier’ gerealiseerd, en vinden 
vertoningen plaats in het Westerkwartier en daarbuiten, waarbij gesprekken worden gevoerd over 
de ontwikkeling van de landbouw. In de tweede helft van het jaar wordt ‘Oerboer’ gevisualiseerd in 
Museum Wierdenland met en een aantal andere programmaonderdelen.  

2 Subsidie project Bodemgezondheid GS verlenen € 82.500,- subsidie aan Stichting ISPT-AFT voor het project Bodemgezondheid. Doel van 

het project is het verhogen van bewustzijn bij boeren over het belang van een gezonde bodem. Het 
project draagt bij aan het sluiten van kringlopen, het gebruiken van reststromen om bodems te 
verbeteren in plaats van het gebruik van kunstmest. Het project is voor akkerbouwers en veehouders 

en valt onder het door het NPG-bestuur goedgekeurde Fascinating programma.   

3 Subsidie project Samen Renderend, 
Regionaal en Regeneratief Boeren 
 

GS verlenen € 83.000,- subsidie aan ISPT-AFT voor het project Samen Renderend, Regionaal en 
Regeneratief Boeren. Doel van het project is het ontwikkelen van een samenwerkingsverband van 
akkerbouwers en melkveehouders dat leidt tot een regeneratief landbouwsysteem gericht op 
verbetering van het verdienvermogen, verhogen van de zelfvoorzienendheid en een klimaat-
neutralere productie. Het project is onderdeel van het Fascinating programma van het NPG.  

4 Pilot 'laag- en hoog blootgestelde 
gebieden' 

GS stemmen in met deelname aan de pilot 'laag- en hoog blootgestelde gebieden' en reserveren 
hiervoor € 25.000,-.  De pilot is onderdeel van het Schone Lucht Akkoord dat de provincie begin 2021 
heeft ondertekend. De pilot, die vanuit het Rijk wordt opgezet, is gericht op hoog- en of juist 
laagblootgestelde gebieden ten aanzien van fijnstof en NO2. 

5 Planschadeovereenkomst 
Wijzigingsplan Poelbuurt Opende 
 

Provinciale Staten van Groningen hebben in december 2020 voor het opwaarderen van de N358 
tussen de rijksweg A7 en Surhuisterveen het provinciaal inpassingsplan 'De Skieding' (PIP) vast-
gesteld. Deze weg komt voor een klein deel op het grondgebied van de provincie Groningen te 
liggen. Vanwege de opwaardering van de N358 is het onder meer nodig is om het bedrijf aan 
Poelbuurt 1A/Scheiding 11 te Opende te verplaatsen naar Scheiding 43. GS hebben besloten tot het 
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aangaan en ondertekenen van een planschadeovereenkomst. De overeenkomst regelt dat 
planschade  voor rekening van de provincie Fryslân is. 

6 Wintermolen vervolguitspraak  GS hebben besloten in verzet te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank over de aanvraag van de 
omgevingsvergunning voor het oprichten van twee windturbines door Wintermolen en verzoeken  
Wintermolen in te stemmen met opschorten van de beslistermijn tot uiterlijk 12 weken na de 
terinzagelegging van het ontwerpbesluit op de aanvraag.  Naar verwachting is het pas eind 2022 
mogelijk om op de aanvraag te beslissen omdat Provinciale Staten in november beslissen over de 
voor de beslissing op de aanvraag vereiste verklaring van geen bedenkingen.  

7 Stand van zaken Fonds Nieuwe Doen  GS informeren Provinciale Staten per brief over de voortgang van Fonds Nieuwe Doen (FND). 

8 Regionale brief vertraging 
stikstoffabriek  

GS stemmen in met de regionale brief aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 
n.a.v. verdere vertraging van de bouw van de stikstoffabriek in Zuidbroek (zie persbericht).  

9 Vragen ongelijk speelveld met het IMG GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij van het Noorden naar aanleiding 
van een artikel waarin wordt geschetst dat bewoners in een ongelijk speelveld met het IMG 
terechtkomen wanneer zij procederen tegen een besluit van het IMG. 

10 Vragen gaswinning GS beantwoorden vragen van de Statenfracties van de PVV en Forum voor Democratie over de 
gaswinning uit het Groningenveld in relatie tot de ontwikkelingen in Oekraïne.  
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