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               WEEK    25 

                                                                                                                                                                              21 juni  2022 

 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie REACT-EU project   GS verlenen € 83.333, -  subsidie aan de Rijksuniversiteit Groningen voor het project REACT-EU  
“opbouw en inbedding van de Artificial Intelligence hub Noord-Nederland".  

2 Subsidie project 'Groningen als 
bewuste bestemming; Impuls 
Vrijetijdseconomie & 
Gebiedsontwikkeling' 

GS verlenen een subsidie van € 605.000,- aan Economic Board Groningen voor het NPG project 
'Groningen als bewuste bestemming; Impuls Vrijetijdseconomie & Gebiedsontwikkeling'. Met 
behulp van een vrijetijdsmakelaar en een programmateam wordt een impuls gegeven die de 
ondernemers, overheden en andere partijen gericht op de vrijetijdseconomie nodig hebben. 

3 intentieverklaring Waterstof NONL-
NDS 

GS stemmen in met de ondertekening van de intentieverklaring Waterstof NONL-NDS (Noordoost 
Nederland en Nedersaksen). Met de ondertekening verklaart de provincie Groningen (net als 
Drenthe, Friesland en Overijssel en de deelstaat Nedersaksen) nauwer te gaan samenwerken op het 
thema energie. 

4 Maatwerktoezichtsplannen  Groningen, 
Het Hogeland, Pekela, Veendam en 
Westerkwartier 

GS hebben, in het kader van het interbestuurlijk toezicht, de maatwerktoezichtsplannen periode juli 
2022 - juni 2023 voor de gemeenten Groningen, Het Hogeland, Pekela, Veendam en Westerkwartier 
vastgesteld en stemmen in met de toezichtsbevindingen maatwerktoezichtsplannen periode juli 
2021 - juni 2022 van de gemeenten Groningen, Het Hogeland, Pekela, Veendam en Westerkwartier. 

5 Rapportage gesloten bagger-
speciedepots en stortplaatsen  

Op grond van de Leemtewet Bodembescherming is de provincie organisatorisch, financieel en 
bestuurlijk verantwoordelijk voor de “eeuwigdurende nazorg” van de stortplaatsen en 
baggerspeciedepots, die binnen haar grondgebied liggen. Aangezien het twee verschillende fondsen 
betreft, zijn er twee rapportages opgesteld. GS stemmen in met de rapportage gesloten 
baggerspeciedepots over 2021 en met de rapportage gesloten stortplaatsen over 2021.  

6 Natuurbeheerplan 2023  GS hebben de tekst en bijbehorende kaarten van Natuurbeheerplan 2023 vastgesteld. Het 
natuurbeheerplan wordt jaarlijks geactualiseerd door middel van een vaststellingsprocedure met 
een inspraakperiode. Het definitief vastgestelde Natuurbeheerplan 2023 dient als basis voor de 
beheerovereenkomsten van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap voor de periode vanaf 2023.  
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7 Intentieverklaring Ontzorgingsprogram- 
ma Verduurzaming Maatschappelijk 
Vastgoed Groningen 

GS stemmen in met de 'Intentieverklaring Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Maatschappelijk 
Vastgoed Groningen'. De provincies hebben van het ministerie van BZK een subsidie van 2 miljoen 
euro gekregen om maatschappelijk vastgoed te helpen bij verduurzamen.  

8 Lidmaatschap Comité van Toezicht 
Interreg VI A 

GS hebben besloten om gedeputeerde Rijzebol namens Groningen te benoemen als lid van het 
Comité van Toezicht Interreg VI A en om gedeputeerde Melissa van Hoorn te benoemen als 
plaatsvervangend lid voor het Comité.  

9 Besluit op bezwaar GSP-locatie 
Farmsum 

GS hebben besloten het bezwaar van Groningen Seaports NV tegen de last onder dwangsom 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand laten en het verzoek om opschorten van 
de opgelegde last onder dwangsom af te wijzen. Op de GSP-locatie Schaappad 3 te Farmsum liggen 
ongeveer 200.000 ton AEC-slakken te lang opgeslagen. GS hebben gelet daarop op 2 februari 2021 
aan GSP een last onder dwangsom opgelegd.  

10 Vaststellingsbeschikking dwangsom 
Verda  

Op 29 maart  heeft TRIP Advocaten Notarissen B.V. - namens Verda B.V. - het college van GS in 
gebreke gesteld en alsnog verzocht een besluit te nemen op de aanvraag om verlening van een 
omgevingsvergunning. Op het moment van ontvangst van de ingebrekestelling was de wettelijke 
beslistermijn op de aanvraag al vestreken maar had GS conform artikel 4:17 Algemene wet 
bestuursrecht nog 14 dagen de tijd om een besluit te nemen zonder dat er een dwangsom zou 
worden verbeurd. Het besluit op de aanvraag is uiteindelijk op 11 mei jl. genomen en aan Verda B.V. 
verzonden. Op grond van de in artikel 4:17, lid 2 opgenomen staffel voor verbeuring per dag heeft 
de ODG de hoogte van de verbeurde dwangsom vastgesteld op € 857,-. GS hebben besloten ditr 
bedrag over te maken op de derdengeld rekening TRIP Advocaten.   

11 Inzet interbestuurlijk toezicht  De staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de provincies, in de rol 
van interbestuurlijk toezichthouder, verzocht het onderbrengen van de basistaken van gemeenten 
bij omgevingsdiensten te onderzoeken. GS hebben besloten uitvoering te geven aan dit verzoek.  

12  GS brief garant staan GAE  GS hebben besloten de gezamenlijke reactie van GS Drenthe en Groningen op de brief van het 
ministerie van IenW om 10 jaar financieel garant te staan voor Groningen Airport Eelde te delen met 
Provinciale Staten. De brief van het ministerie wordt tevens toegezonden ter informatie. 

13 Statenbrief Snel Internet  GS informeren Provinciale Staten per brief over de voortgang van de uitrol van snel internet door 
Rodin Broadband Groningen BV (Rodin) in de provincie.  

14 Eindevaluatie Coronafonds  
  

GS stemmen in met de eindevaluatie van het Coronafonds. Provinciale Staten worden per brief 
geïnformeerd.   
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15 Vervolg  TopDutch   GS hebben besloten een vervolg te geven aan de TopDutch campagne door de NOM voor een 
periode van twee jaar en stellen hiervoor € 300.000,- beschikbaar. De provincies Drenthe en 
Friesland stellen dezelfde bijdrage  beschikbaar. Provinciale Staten worden per brief geïnformeerd.   

16 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - 
Nationaal Strategisch Plan  

GS nemen kennis van de aanpassingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - Nationaal 
Strategisch Plan en ondersteunen de indiening van het NSP bij de Europese Commissie door de 
Minister van LNV.  Provinciale Staten worden per brief geïnformeerd. 

17  Vragen weiden van vee  GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van BVNL Groningen over de vergunningplicht voor 
het weiden van vee. 

18 Vragen over chaos trein en vervangend 
vervoer  

GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van GroenLinks over de gebrekkige kwaliteit van 
het trein vervangende vervoer tijdens de buitendienststelling van 7 tot en met 22 mei. Tijdens deze 
buitendienststelling reden er geen treinen tussen Meppel en Groningen. 

19 Vragen advies RvS windturbinenormen  GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van Groninger Belang over het advies dat de Afdeling 
advisering van de Raad van State heeft uitgebracht over de ontwerp wijziging van het 
Activiteitenbesluit met betrekking tot windturbinenormen. 

20 Vragen TopsportZorgCentrum  GS geven antwoord op vragen van de Statenfracties van de PvdA en het CDA over het gebruik en de 
ontwikkelingen van het TopsportZorgcentrum op Sportpark Corpus den Hoorn.  
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