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 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie project Transformatie 
woningvoorraad Eemsdelta  

GS verlenen een subsidie van € 110.537,16 aan gemeente Eemsdelta voor het project Transformatie 
van de woningvoorraad in het kader van de versterkingsopgaven, verduurzaming en de 
demografische ontwikkeling 2021-2026 ( zie persbericht). 

2 Subsidieplafonds Sport 2022 In het Uitvoeringsprogramma Sport en Beweegbeleid 2021-2023 provincie Groningen zijn 4 
subsidieregelingen Sport opgenomen. GS hebben de subsidieplafonds voor deze regelingen voor 
2022 vastgesteld. Het gaat om  op € 30.000,- voor de subsidieregeling Sportevenementen,  
€ 60.000,- voor de subsidieregeling Vervoer en Ondersteuning Sporters met een beperking,  
€ 100.000,- voor de subsidieregeling Projecten Gronings Provinciaal Beweegakkoord en € 75.000,- 
voor de subsidieregeling Gezonde Leefstijl en Beweegvriendelijke Omgeving.  

3 Wijziging Bestuursakkoord 
Decentralisatie Waddenfonds  

GS stemmen in met de wijziging van de bestuursovereenkomst decentralisatie uitkering 
Waddenfonds. Deze uitkering behoort via de 3 Waddenprovincies naar het Wadenfonds te verlopen 
in plaats van overboeking door het Ministerie van I &W naar de provincie Friesland.  

4 Wijzigen arbeidsvoorwaarden Stichting 
Monumentenwacht Groningen 

GS stemmen in met het verzoek van de Stichting Monumentenwacht Groningen tot het wijzigen van 
de arbeidsvoorwaarden. Conform artikel 11 van de huidige statuten dienen wijzigingen ter 
goedkeuring te worden voorgelegd aan het College van GS. 

5 Dijkversterking Lauwersmeerdijk - 
Vierhuizergat  

GS hebben besloten uitvoering te geven aan de coördinatieverplichting met betrekking tot het 
project Dijkversterking Lauwersmeerdijk en hebben het ontwerp Wet natuurbeschermings-
wetvergunning Dijkversterking Lauwersmeerdijk  vastgesteld.  Waterschap Noorderzijlvest wil deze 
Waddenzeedijk versterken en combineren met een aantal gebiedsontwikkelingen in de kustzone. 
Het waterschap heeft samen met de provincie, de gemeente Het Hogeland en Rijkswaterstaat een 
integrale aanpak voor de dijkversterking ontworpen inclusief een aantal koppelprojecten. De 
voorbereiding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het project Dijkversterking 
Lauwersmeerdijk wordt door de provincie Groningen gecoördineerd op grond van de Waterwet. 

6 Evaluatierapport Rietproef 
Lauwersmeer  

GS nemen kennis van het evaluatierapport Rietproef Lauwersmeer 2021.  In het Natura 2000- 
beheerplan voor het Lauwersmeer zijn maatregelen vastgelegd om de natuurwaarden te behouden 
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en te versterken. Eén van de maatregelen was een proef met een meer natuurlijk waterstands-
verloop, de zogenaamde 'Rietproef Lauwersmeer'. De Rietproef Lauwersmeer is in 2021 uitgevoerd. 

7 Instemmingsbesluit ombouw 
opslagplan Grijpskerk 
 

GS hebben besloten geen bezwaar te maken tegen het instemmingsbesluit ombouw opslagplan 
Grijpskerk. Provinciale Staten worden hierover per brief geïnformeerd.  De staatssecretaris van 
Economische Zaken Klimaat heeft ingestemd met de ombouw van gasopslag Grijpskerk. Hierdoor 
kan er ook laagcalorisch gas in Grijpskerk worden opgeslagen en kan de opslag dienen als buffer in 
koude periodes voor de leveringszekerheid van gas. Dat is een belangrijke stap in het sluiten van het 
Groningenveld. 

8 Aanvulling Overboekingsvoorstellen 
2021- 2022  

GS stemmen in met twee nieuwe overboekingsvoorstellen die leiden tot overboeking krediet naar 
2022 in het kader van de jaarstukken 2021 voor een bedrag van € 575.000, en stemmen in met de  
de overboekingsvoorstellen Leefbaarheidsprojecten en Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en landschap, 
van in totaal € 1.370.200,-.  

9 Provinciaal Inpassingsplan  spoor-
verdubbeling Scheemda-Winschoten 

GS infomeren Provinciale Staten per brief over het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) dat is opgesteld 
voor de spoorverdubbeling tussen Scheemda-Winschoten. De verdubbeling is onderdeel van het 
project Wunderline. GS zullen in de voorjaarsmonitor voorstellen om de extra kosten van het 
uitvoeringsontwerp te dekken uit de niet bestede middelen voor het(deel)project sneltrein 
Groningen-Winschoten.  

10 Stand van zaken cultuurpijlers  GS informeren Provinciale Staten per brief over de behaalde resultaten van de cultuurpijlers.  
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