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               WEEK  24 

                                                                                                                                                                              14 juni 2022 

 Onderwerp Besluit 

1 Boa convenant GS stemmen in met het Boa convenant "Groene handhaving". Voor het behoud van de natuur en de 
veiligheid in het buitengebied werken veel partijen samen, om toezicht en handhaving effectiever 
en efficiënter in te kunnen zetten. De Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) spelen daarbij 
een belangrijke rol. Om het samenwerken tussen 'groene' Boa’s te versteken is in 2016 het Boa-
convenant “Groene Handhaving” ondertekend. Om de samenwerking voort te zetten dient een 
nieuw convenant afgesloten te worden (zie persbericht).  

2 Programma "Zicht op jouw 
maatschappelijke impact"  

GS  stemmen in met de Accreditatie van het programma "Zicht op jouw maatschappelijke impact" 
voor de Groninger Ondernemersregeling. Met dit programma krijgen ondernemers in één oogopslag 
zicht op hun duurzame en maatschappelijke impact, en een middel in handen om de impact te 
vergroten en hun onderneming te verduurzamen. Het programma duurt 14 maanden, waarin 
ondernemers worden begeleid om systematisch te verduurzamen en de maatschappelijke 
betrokkenheid te vergroten. De kosten voor deelname bedragen € 5.700,- per onderneming,  
bedrijven krijgen de helft van de kosten vergoed vanuit de Groninger Ondernemersregeling. 

3 Fair Practice rapport GS nemen kennis van het Fair Practice rapport.  In de cultuurnota Wij zijn cultuur 2021-2028 staat 
het belang aan de Fair Practice Code. Daarom willen GS met ingang van 2025 fair practice en fair pay 
voorwaardelijk te stellen bij het toekennen van de meerjarige subsidies. Om een beeld te krijgen van 
de omvang van het probleem hebben de provincie en gemeente Groningen gezamenlijk een 
nulmeting laten uitvoeren (zie persbericht).  

4 PS - brief steenmarterbeheer   GS informeren Provinciale Staten over de  resultaten van de pilot  met het beheer van steenmarters 
in een aantal weidevogelgebieden om het broedsucces van weidevogels te verbeteren. 

5 Voordracht wijzigingen  Financiële 
verordening Provincie Groningen 2021 

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS  voor een tweetal  wijzigingen op de Financiële 
verordening Provincie Groningen 2021 vast te stellen.  

6 Kaderstellende nota Reserves en 
voorzieningen   

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS  voor de Kaderstellende nota Reserves en 
voorzieningen vast te stellen.   
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7 Perspectiefnota 2023 en 
Voorjaarsmonitor 20022 

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS  voor de Perspectiefnota 2023 en de Voorjaars-
monitor 20022, inclusief de 6e wijziging van de Begroting 2022 vast te stellen.  

8 Vragen Jaarstukken 2021 GS beantwoorden vragen van de Statenfracties van de ChristenUnie, SP, VVD, D66, PVV en Partij 
voor de Dieren over de Jaarstukken 2021.  
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