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GS stemmen in met de accreditatie van het programma Biobridge in het kader van de Groninger
Ondernemersregeling. Biobridge is ontwikkeld door De Rijksuniversiteit Groningen en het
Carbohydrate Competence Center (CCC) en heeft als doel om innovatie op het vlak van biobased
economy bij het MKB te stimuleren (zie persbericht).
De archiefinspecteurs van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe werken sinds 1992 samen en
voeren volgens een taakverdeling hun werkzaamheden in de drie provincies uit. De huidige periode
van samenwerken loopt af. GS hebben besloten de noordelijke samenwerking archieftoezicht voort te
zetten van 2108 - 2022.
GS hebben de Procedureregeling subsidies Provincie Groningen vastgesteld. Het besluit wordt bekend
gemaakt in het Provinciaal Blad en in een brief aan Provinciale Staten.
In juni 2017 hebben Provinciale Staten besloten om 2.500.000 euro te investeren in de verduurzaming
van de retailstructuur in de provincie Groningen. GS hebben de Retailagenda provincie Groningen
vastgesteld en gaan akkoord met de besteding van de middelen en de subsidieplafonds van de
Retailagenda. Provinciale Staten worden hierover per brief geïnformeerd (zie persbericht).
In het Zuidelijk Westerkwartier wordt natuurontwikkeling gecombineerd met de inrichting van
waterbergingsgebieden. Tegelijkertijd worden maatregelen genomen op het gebied van
waterkwaliteit, recreatie, landbouw en landschapsherstel. Binnen het Natuur Netwerk Nederland
(NNN) in het Zuidelijk Westerkwartier zijn hiervoor inrichtingsplannen opgesteld die ter inzage
hebben gelegen. Op advies van de commissie voor de m.e.r. is een aanvulling op de MER geschreven.
GS hebben de Nota Reactie en Commentaar PIP Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier
vastgesteld voor de onderdelen voorontwerp-PIP en MER. Het ontwerp PIP Gebiedsontwikkeling
Zuidelijk Westerkwartier wordt ter inzage gelegd. Provinciale Staten worden per brief geïnformeerd.
GS hebben de Subsidieregeling innovatieve verduurzaming in de Landbouw provincie Groningen 2018
vastgesteld. De regeling gaat op 1 juni in werking treden (zie persbericht).
GS stemmen in met de conceptsubsidieverlening voor het WK Wielrennen 2020. Ernst & Young heeft
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op verzoek van GS onderzoek gedaan naar de risico's bij het WK Wielrennen 2020. Provinciale Staten
worden hierover per brief geïnformeerd en via de conceptsubsidieverlening wordt aangegeven hoe
GS de risico's willen beheersen.
GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over het onlangs
verschenen rapport van de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur waarin gepleit wordt voor
inkrimping van de veestapel en een eiwittransitie.
GS reageren op vragen van de Statenfractie van de PVV over de vermeende relatie tussen
vochtproblemen bij woningen in Vlagtwedde en de verhogingen van de peilen in omliggende
natuurterreinen.
GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van Groninger Belang over het mogelijk stopzetten van
de versterkingsoperatie.
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