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GS hebben de subsidieregeling coronasteun culturele instellingen provincie Groningen 2021
vastgesteld. Hiervoor heeft de provincie Groningen een specifieke uitkering ontvangen van
€ 252.568,00 van het Rijk. Om de schade op juridisch juiste wijze te kunnen toebedelen aan de
betreffende provinciale culturele instellingen is deze subsidieregeling ontwikkeld.
GS verlenen € 11.600,- subsidie aan Topsport Noord voor het project Talentschool. Hierbij
kunnen sporttalenten een presentatie geven op een VMBO-school om daar aan iets jongere
leeftijdsgenoten te laten zien wat hun sportcarrière inhoudt en wat zij daarvoor moeten laten. Het
project is onderdeel van het Gronings Provinciaal Beweegakkoord.
GS verlenen een subsidie van € 15.000,- aan de Stichting Holland WebWeek Groningen voor het
organiseren van de The Battle of the Students 2022. The Battle of the Students is een wedstrijd
tussen studententeams in Noord-Nederland, waarbij actuele vraagstukken uit het bedrijfsleven op
het gebied van digitalisering worden opgelost door studenten van verschillende mbo en hbo
opleidingen uit de provincie Groningen en soms daarbuiten.
GS verlenen € 24.960,- subsidie aan Huis voor de Sport Groningen voor het project Sporthopper
Inclusief Sporten & Bewegen. Het project richt zich op Aanvrager wil op mensen met een
lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of chronische beperking waarvoor sport/bewegen niet
vanzelfsprekend is.
GS verlenen, mede namens de provincie Drenthe en de gemeenten Assen, Groningen en Tynaarlo,
de subsidie NEDAB kosten 2022 aan Groningen Airport Eelde NV voor een bedrag van € 3.000.000,-.
GS stemmen in met de concept samenwerkingsovereenkomst project FRESHEM-NL en verlenen
€ 105.000,- subsidie. Het project richt zich op de 3-D kennis van de ondergrond voor de komende
decennia. Het resultaat biedt de kennis voor een goede onderbouwing van het beleid en te nemen
maatregelen t.a.v. zoetwater- en verziltingsvraagstukken. FRESHEM-NL is een nationaal project met
circa 20 partijen (zie persbericht).
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GS nemen kennis van de evaluaties van de regelingen arbeidsmarktscholing en stage. Op 1 maart
2021 is de Subsidieregeling Stageplaatsen en Arbeidsmarktscholing in de Provincie Groningen 2021
opengesteld. Het doel van de regeling stageplaatsen was om Groningse ondernemingen,
kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties te stimuleren stageplaatsen beschikbaar te
stellen voor studenten van een PRO, VSO, MBO, HBO of WO-opleiding tijdens de coronacrisis en de
herstelfase daarna.
GS hebben het goedkeuringsbesluit Faunabeheerplan ree 2021-2025 vastgesteld. Hierin is
beschreven hoe het reeënbeheer in het kader van de verkeersveiligheid plaatsvindt. Het plan
voldoet aan de eisen die in de Wet en omgevingsverordening zijn gesteld.
GS stemmen in met de reactie van de Waddenprovincies op het concept Uitvoeringsprogramma
Waddengebied 2021-2026. Provinciale Staten worden per brief geïnformeerd.
GS nemen kennis van de tussentijdse evaluatie van het uitvoeringsprogramma leefbaarheid 20202023. Provinciale Staten worden per brief geïnformeerd.
GS informeren Provinciale Staten over het Uitvoeringsprogramma Regio Deal Oost Groningen 2022.
Het programma is opgesteld door de zes Oost-Groninger gemeenten en de provincie en organisaties
uit de regio. Gezamenlijk investeren zij de komende vier jaar 30 miljoen euro in de verbetering van
de brede welvaart in Oost-Groningen. De helft van het geld komt van de Rijksoverheid. De andere
helft komt van de provincie Groningen (25%) en de zes Oost- Groninger gemeenten (ook 25%).
GS nemen kennis van de managementletter van de accountant en de reactie van het management.
De accountant heeft de interim controle 2021 afgerond en naar aanleiding daarvan een
managementletter uitgebracht met alle detail opmerkingen en de reactie van het management.
Daarnaast heeft de accountant voor de eerste keer een Boardletter opgesteld. Dat is een overzicht
van de belangrijkste uitkomsten opgedaan tijdens de interim controle. GS sturen de Boardletter
naar Provinciale Staten.
GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de PVV over landbouwbedrijf Tepper bij Kolham.
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