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Innovatie bibliotheekwerk 2018
Biblionet
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Subsidie brandweerkazerne Groningen
Airport Eelde
Incidenteel Cultuurbudget 7E ronde
2018

GS hebben besloten 665.000 euro subsidie te verlenen aan Biblionet Groningen voor de uitvoering
van innovatieprojecten. Daarnaast verlenen GS 135.000 euro subsidie aan Biblionet Groningen als
bijdrage voor transitiekosten.
GS verlenen, mede namens de provincie Drenthe en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo,
2.550.000 euro subsidie voor een brandweerkazerne voor Groningen Airport Eelde.
GS hebben besloten 5 projecten subsidie te verlenen uit het Incidenteel Cultuurbudget 7E ronde 2018.
Het gaat om 15.000 euro voor Synagoge Folkingestraat en 25 duizend euro voor het project Bericht
aan de toekomst. De projecten Streekgenoten ( 15.000 euro), Dichtbij , maar toch weg (17.000 euro)
en Meer moois onder Groningen (32.200 euro ) ontvangen de subsidiebijdrage onder voorwaarden.
Met het Mediafonds wil de provincie Groningen een bijdrage leveren aan kwalitatief hoogstaande
onafhankelijke journalistiek. Het Mediafonds is na anderhalf jaar (3 rondes) tussentijds geëvalueerd
met als doel om het aantal en de kwaliteit van de aanvragen te verhogen. GS hebben besloten de
Subsidieregeling Mediafonds provincie Groningen aan te passen en de eerdere ' Beleidsregel
Mediafonds provincie Groningen' in te trekken.
GS hebben besloten aan 8 projecten subsidie te verlenen van de eerste tender 2018 Groot
onderhoud Restauratie Rijksmonumenten Groningen en stellen hiervoor in totaal 1.261.217 euro
beschikbaar.
Planty Organic is een onderzoek naar een innovatief, houdbaar akkerbouwsysteem dat zichzelf
voorziet van plantaardige stikstof en daarmee 100 % zelfvoorzienend is. Het onderzoek is in 2010
opgezet door de vereniging BioWad . GS hebben besloten voor vervolgonderzoek 14.000 euro
subsidie te verlenen.
In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor het besluit over de nota 'openbare
verlichting langs provinciale wegen' vast te stellen (zie persbericht).
GS informeren Provinciale Staten over het provinciaal inpassingplan voor het opwaarderen van de
N358 tussen de Rijksweg A-7 en Surhuisterveen. Het gaat om een provinciale weg die eigendom is van
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de provincie Fryslân.
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Aanwijzingsbesluit kleine windturbines
pilot- gemeente Bedum
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Aanwijzingsbesluit kleine windturbines
pilot- gemeente Winsum.
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GS hebben besloten de gemeente Bedum aan te wijzen als pilot - gemeente voor de oprichting van
één park- of lijnopstelling van windturbines met een ashoogte van maximaal 15 meter ten behoeve
van een lokaal initiatief, gericht op duurzaamheid en zelfvoorziening in de omgeving van Zuidwolde.
GS hebben besloten de gemeente Winsum aan te wijzen als pilot - gemeente voor de oprichting van
één park- of lijnopstelling van windturbines met een ashoogte van maximaal 15 meter. Het gaat om
de oprichting van één park- of lijnopstelling van maximaal 4 windturbines bij sportpark Winsum en de
oprichting van maximaal 2 windturbines met een ashoogte van maximaal 15 meter binnen een zone
van 25 meter rond agrarische bedrijfsbebouwing aan de Schilligeham in Winsum.
In verband met de bestuurlijke inzet op het onderdeel " Perspectief Groningen " in het gasdossier en
een aantal belangrijke en arbeidsintensieve werkzaamheden in IPO-verband hebben GS besloten de
portefeuilles van collegeleden aan te passen. Provinciale Staten worden in een brief over deze
herverdeling geïnformeerd.
GS hebben een besluit genomen over de financiële knelpunten en de bijdragen uit de organisatie. Na
het zomerreces nemen GS een besluit over de complete Najaarsnota 2018 incl. de voordracht.
GS hebben besloten een eenmalige subsidie te verstrekken aan Groningen Connect BV voor het
project 'Groningen Connect' van maximaal 50.000 euro met een terugbetalingsverplichting van
20.000 euro.
De uitvoering van het POP3 programma is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het ministerie
van EZ en 12 provincies. Er is afgesproken dat er een risicofonds wordt ingesteld ter dekking van
correctiebesluiten opgelegd door de EC. GS hebben besloten in 2018 voor dit risicofonds 90.663 euro
beschikbaar te stellen.
De gemeente Delfzijl wil samen met de gemeenten Appingedam en Loppersum een visie ontwikkelen
om initiatieven voor het opwekken van duurzame energie te beoordelen op ruimtelijke kwaliteit en
maatschappelijk draagvlak. De gemeenten willen de uitkomsten van het onderzoek gebruiken voor
een uiteindelijke energievisie. GS hebben besloten voor de Ruimtelijke gebiedsvisie op duurzame
energieopwekking 24.999 euro subsidie te verlenen.
De Economic Board Groningen en regionale onderwijsbesturen zijn bezig met een pilot voor toekomst
bestendig onderwijs op scholen in Noord en midden - Groningen. Een samenwerking waarmee
leerlingen en docenten, van basis- tot voortgezet onderwijs geschoold worden in IT, technologie en
Postbus 610
9700 AP Groningen

Telefoon
050 316 4911

www.provinciegroningen.nl
info@provinciegroningen.nl

De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeling Bestuur, Juridische Zaken & Communicatie: 050 3164160.
BTW: NL0019.32.822.B01 / KvK: 1182023 / IBAN: NL84 ABNA 0446 0456 91 / BIC: ABNANL2A

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten
Gedeputeerde Staten

17

TopTechniek Zuidoost Groningen

18

Evaluatie cultuurbeleid 2017-2020

19

Cultuurnotaproces 2021-2024

20

RIF GAS 2.0

21

Gebruikersovereenkomst
vogelbroedeiland

22

Openstellingsbesluit 2018 Landschap
Natuur en biodiversiteit

23

Weggebruikersaanpak Groningen
Bereikbaar

24

Uitvoeringsplan bushaltes

Martinikerkhof 12
9712 JG Groningen

Sint Jansstraat 4
9712 JN Groningen

ondernemerschap. GS verlenen een subsidie van 100.000 euro aan Economic Board Groningen voor
het project ICT Onderwijs/scholenprogramma.
TopTechniek Zuidoost Groningen is een samenwerkingsverband tussen MBO Noorderpoort
Stadskanaal, diverse VMBO scholen, regionale bedrijfsleven, fondsen en lokale overheden. Met het
project wordt een bijdrage geleverd aan de versterking van het techniekonderwijs in de regio. Voor
dit project stellen GS 130.500 euro subsidie beschikbaar aan Noorderpoort.
De afgelopen tijd is de effectiviteit van het cultuurbeleid van de provincie Groningen geëvalueerd
door BMC. GS sturen deze tussentijdse evaluatie cultuurbeleid 2017-2020 ter kennisneming aan
Provinciale Staten.
GS informeren Provinciale Staten per brief over de totstandkomingsprocedure voor het provinciaal
cultuurbeleid voor de periode 2012-2024.
De energiesector in Noord Nederland verandert sterk door het stopzetten van de gaswinning in 2030
en de groeiende markt voor duurzame alternatieven. Deze transitie vraagt om veel nieuwe mensen in
de duurzame energiesector en nieuwe kennis en vaardigheden van het personeel. In het project GAS
2.0 wordt dit opgepakt via werving, onderwijsvernieuwing en community of practice. GS stellen
300.000 euro beschikbaar voor het project RIF GAS 2.0 van het Drenthe College.
De provincie Groningen en Rijkswaterstaat hebben op 3 mei 2016 de samenwerkingsovereenkomst
vogelbroedeiland Eemshaven getekend. Daarbij is bepaald dat de Staat eigenaar blijft en dat de
provincie het vogelbroedeiland voor 25 jaar huurt. GS hebben besloten hiervoor een
gebruikersovereenkomst aan te gaan en stellen hiervoor 2000 euro beschikbaar.
GS hebben de regeling subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3), Landschap
Natuur en biodiversiteit vastgesteld. GS stellen 500.000 euro beschikbaar. In totaal is voor de derde
fase 1,4 miljoen euro beschikbaar voor projecten in het westen van de provincie en de gemeenten
Groningen en Haren 9 (zie persbericht).
In de stuurgroep Groningen Bereikbaar is vastgesteld dat het project Weggebruikersaanpak
(spitsmijden) wordt aanbesteed. Vanwege de privacy - wetgeving is besluitvorming door een
bestuursorgaan nodig voor de feitelijke start van het verkeersonderzoek. GS hebben
besloten dat het project kan worden uitgevoerd en daarvoor een overeenkomst aan te gaan met
Innovactory International B.V.
GS stemmen in met de opdrachtverlening aan Armada Mobility voor de aanschaf en het plaatsen van
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52 gereviseerde abri 's voor een bedrag van 155.630 euro.
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Verrekenen neveninkomsten
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Deltares rapport Prioritering
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OV bureau Groningen - Drenthe
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Staat van de sector zout

29

Blazers ESD - SIC

Politieke ambtsdragers zijn wettelijk verplicht hun neveninkomsten op te geven. De provincie is
vervolgens verplicht een besluit te nemen of er wel of geen sprake is van een verrekenplicht. GS
hebben besloten dat er over het jaar 2017 geen sprake is van verrekenplicht neveninkomsten voor
alle GS - leden.
GS sturen Provinciale Staten ter kennisneming het Deltares rapport Prioritering van inspecties,
beoordeling en versterking gebouwen aardbevingsgebied Groningen.
GS informeren Provinciale Staten over de begroting 2019 van het OV bureau Groningen - Drenthe, de
dienstregeling 2019 en nieuwe concessie 2020-2030.
GS beantwoorden vragen van de Statenfracties van de Partij voor de Dieren, de Partij van de Arbeid
en de Partij voor het Noorden n.a.v. het rapport " Staat van de sector zout ".
GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van het CDA over blazers bij ESD - SIC in Delfzijl.
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Jaarverslag 2017 Commissie
rechtsbescherming

GS hebben kennis genomen van het jaarverslag 2017 van de Commissie rechtsbescherming. Een
afschrift van de uitgaande brief wordt ter kennisname verzonden naar Provinciale Staten.
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