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               WEEK  23 

                                                                                                                                                                              7  juni  2022 

 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie Nestbescherming 
kiekendieven 

GS verlenen  € 125.000,- subsidie aan het Grauwe Kiekendief Kenniscentrum Akkervogels voor het 
"project Nestbescherming kiekendieven in provincie Groningen 2022". Het gaat om bescherming 
van nesten van blauwe, bruine en grauwe kiekendieven en mogelijk de  steppenkiekendieven in 
landbouwgewassen in de provincie Groningen.  

2 Subsidie Stormram  GS verlenen een subsidie van € 35.000,- aan Stormram voor het project Stormram.  
Stormram is een rondreizend programma langs de verschillende theaters in Noord-Nederland 
waarin werk en nieuwe makers wordt getoond. Ieder theater organiseert één avond per seizoen. 
Het gaat om een subsidie vanuit het samenwerkings-verband We the North. 

3 Subsidie voor woonplannen  GS verlenen € 22.600,-  subsidie aan de gemeente Westerkwartier voor de woonplannen 
Leek/Tolbert  en Zuidhorn/Briltil. De bijdrage vanuit  De bijdrage vanuit het krediet Flexpool 
versnelling voorfase woningbouw provincie Groningen 2022is bestemd voor het inhuren van 
menskracht voor het uitwerken woonplannen. In Leek/Tolbert ligt de aandacht op herontwikkeling 
en transformatie. Zuidhorn/Briltil heeft behoefte aan variatie in projecten voor woningtoevoeging. 

4 Begrotingswijziging NPG-juni 2022 Het bestuur van het Nationaal Programma Groningen (NPG) heeft op 23 mei twee aanvragen 
toegekend. Om met de uitvoering van de toegekende initiatieven te kunnen starten, is een 
begrotingswijziging nodig om de middelen hiervoor op de juiste plek in de provinciale begroting te 
zetten. GS stemmen, op basis van de Financiële verordening provincie Groningen 2021, in met de 
voorgestelde wijzigingen van de Begroting 2022. 

5 Accreditatie programma "de Indietopia 
Accelarator"  

GS stemmen in met de Accreditatie van het programma "de Indietopia Accelarator" voor de 
Groninger Ondernemersregeling. Met het programma krijgen jonge starters in de gamesindustrie 
werkplekken en begeleiding bij het opstarten van hun onderneming en ontwikkelen van de eerste 
game. Het programma duurt een half jaar, waarin een groep van 6-8 startende ondernemers(teams) 
wordt begeleid.  De kosten bedragen € 8.000,- per onderneming. Als het programma wordt 
geaccrediteerd kunnen bedrijven de helft van deze kosten vergoed krijgen vanuit de Groninger 
Ondernemersregeling. 
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6 Aanwijzingsbesluit zonnepark  
Eekerpolder fase 2 

GS hebben besloten de locatie Eekerpolder fase 2 in de gemeente Oldambt aan te wijzen voor het 
plaatsen van een zonnepark met een omvang van 89,6 ha voor de duur van maximaal 30 jaar. 

7 Brieven moties gaswinning  GS stemmen in met de brieven aan de staatssecretaris van EZK, het SodM en Gasunie Transport 
Service (GTS) over de twee moties over de gaswinning uit het Groningenveld die zijn aangenomen 
tijdens de vergadering van Provinciale Statenvergadering van 25 mei 2022. 

8 Vragen subsidie vezelhennepteelt  GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over de dreigende 
stopzetting van de subsidie aan de vezelhennepteelt. 

9 Vragen Driebondsbrug GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de VVD over de Driebondsbrug.  
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