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GS verlenen € 23.313,- subsidie aan CMO STAMM voor het project Aanpak hardnekkige
intergenerationele armoede - Leeromgeving Alliantie van Kracht. Het project sluit nauw aan bij het
RUG-onderzoek naar de mechanismen achter overerfbare armoede in de Veenkoloniën,
gefinancierd door de provincies Groningen en Drenthe (zie persbericht).
GS verlenen € 250.000,- subsidie voor het project Zoet op Zout. Het gaat om een project van een
consortium van verschillende agrarische partijen. Hierin wordt gewerkt aan het versterken van
praktische kennis om met de toenemende verzilting om te gaan.
GS verlenen, mede namens de provincie Drenthe en de gemeenten Assen, Groningen en Tynaarlo,
€ 3.000.000,- subsidie NEDAB kosten 2021 aan Groningen Airport Eelde NV.
GS verlenen € 42.000,- subsidie aan de Boerderijenstichting Noord-Holland voor het project
'Karakteristieke boerderijen in het Waddengebied, behoud door ontwikkeling en kennisdeling'.
GS verlenen, vanuit We the North, een subsidie van € 15.000,- aan Stichting Into Nature voor het
project Into Nature 2021.
GS hebben de subsidieverordening "Subsidieregeling Stimulering PPO 2021 provincie Groningen"
vastgesteld. De regeling Permanente Professionele Ontwikkeling, is onderdeel van het coronasteunpakket Cultuur& Vrijetijdseconomie en bestemd voor Groningse ZZP'ers. Voor het uitvoeren van
deze regeling verlenen GS € 212.500,- subsidie aan de Kunstraad Groningen (zie persbericht).
GS hebben de subsidieregelingen Arbeidsmarktscholing en Stageplaatsen 2021 provincie Groningen
vastgesteld. Voor deze regelingen uit het Coronafonds stellen GS € 600.000,- subsidie beschikbaar
(zie persbericht).
GS stemmen in met de ondertekening van de Prestatieovereenkomst voor de vergoeding van de
werkzaamheden van RVO.nl voor niet- grondgebonden maatregelen POP3 2021.
GS hebben besloten met toepassing van artikel 6:19 Algemene wet bestuursrecht de op 30 juni
2020 verleende omgevingsvergunning voor het windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding conform het
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bijgevoegde wijzigingsbesluit aan te passen en het wijzigingsbesluit voor een termijn van zes weken
open te stellen voor beroep.
GS hebben de tekst en kaarten van het ontwerp Natuurbeheerplan 2022 vastgesteld. Dit ontwerp
natuurbeheerplan 2022 (NBP) beschrijft de beleidsdoelen en de subsidiemogelijkheden voor de
ontwikkeling en het beheer van natuurgebieden, agrarische natuur en landschapselementen in de
provincie. Het Natuurbeheerplan wordt jaarlijks geactualiseerd door middel van een
vaststellingsprocedure met een inspraakperiode. Belanghebbenden kunnen t/m 4 april 2021 een
zienswijze indienen op dit ontwerp.
GS hebben de Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2020 vastgesteld.
GS hebben besloten het bezwaar van JuristenTeam (Sturkenboom BV) tegen de afwijzing van het
Wob-verzoek van 1 december 2020 conform het advies van de Commissie Rechtsbescherming nietontvankelijk te verklaren.
GS hebben, conform het advies van de Commissie Rechtsbescherming , besloten om in te stemmen
met de bezwaren van de maatschap Bruins-Van Hoorn c.s. en Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen
BV tegen de GS besluiten van 17 juli 2020, betreffende de oplegging van een last onder dwangsom
en de gedeeltelijke afwijzing van het handhavingsverzoek.
GS hebben besloten de Subsidieregeling Arbiterprocedure 2019 in te trekken.
GS hebben de pro forma zienswijze op de Ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening
vastgesteld.
GS hebben het besluit tot wijziging van de MHW's, de Maatgevende Hoogwaterstanden, voor de
watersystemen van de Eemskanaal- Dollardboezem en het watersysteem voor de Oldambtboezem
vast gesteld.
GS stemmen in met accreditatie van het programma "Managementprogramma voor de industrie en
bouwnijverheid in Noord-Nederland" in het kader van de Groninger Ondernemersregeling. Met het
programma wil de RUG in de Noord-Nederlandse industrie en bouwnijverheid een verbetering in
managementkwaliteit realiseren, waardoor de bedrijven sneller kunnen groeien en meer gaan
exporteren.
GS stemmen in met het uitvoeren van een marktconsultatie voor de extra scope van 177 adressen
voor het project Snel Internet Groningen.
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In een brief aan Provinciale Staten reageren GS op procesvoorstellen uit de brief 'De weg vooruit'
van de Statenleden Bakker, Frenay, van der Laan en de Wit rondom geheimhouding en het
verbeteren van de informatiepositie van Provinciale Staten bij grote (infra) projecten.
GS informeren Provinciale Staten per brief over het Uitvoeringsprogramma 2020 - 2021 van de
Regio Deal Oost - Groningen.
GS informeren Provinciale Staten per brief over aanpassingen als gevolg van coronamaatregelen
voor het regionaal Openbaar Vervoer.
GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren naar aanleiding van de
publicatie 'Handen ineen voor een rijker Waddengebied' van het Investeringskader Waddengebied.
GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over het beperken van
de jacht, populatiebeheer en schadebestrijding in verband met extreme weersomstandigheden.
GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de PVV over de gezondheidsklachten van
inwoners van Meeden in relatie tot de windturbines van Windpark N33.
GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over de
Versnellingsagenda Melkveehouderij en de doelen die daarin gesteld zijn.
GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de ChristenUnie over de voorraad
grondwater in de toekomst en huidige hoeveelheid water.
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