
Lijst van in mandaat genomen besluiten

Week 13 2014 - BM-lijst nr. 13
1 GS hebben de volgende subsidies vastgesteld:

 De provinciale cofinancieringsbijdrage voor het project PowerCross op een bedrag van
€ 44.992,-. (509732)

 De bijdrage aan het IAG3-project Duurzame algenteelt op een bedrag van € 84.800,-.
(509733).

2 GS hebben de volgende opdrachten verleend aan:
 Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta voor het ter beschikking stellen van

kantoorfaciliteiten en toegang tot internet alsmede 2 uur per week secretariële
ondersteuning van de programmamanager E&E voor de duur van 9 maanden voor een
bedrag van max. € 3.150,- (excl. BTW). (510420)

 DCMR Milieudienst Rijnmond voor de bureaustudie naar de vergunbaarheid van het bedrijf
Dusseldorp te Midwolda voor een bedrag van € 6.200,- excl. BTW. (510421)

 Scholma Druk voor een bedrag van € 3.850,- voor de jaarlijkse folder brug- en
sluitbediening. (506619)

3 GS hebben twee verbeurde dwangsommen van in totaal € 40.000,- van North Refinery ter
invordering in handen gesteld van gerechtsdeurwaarder Heijkoop en Partners. (510124)

4 GS hebben de leden van de Commissie Bodemdaling (her)benoemd nadat al eerder het
voornemen daartoe aan de betrokken partijen was voorgelegd en er geen bezwaren zijn
ingebracht. (510640)

5 GS hebben de diverse bedrijven uitgenodigd voor deelname aan de praktijktoets Groninger
Verdienmodel. (510119)

6 GS hebben de Mycologische werkgroep Groningen n.a.v. de gevraagde aandacht voor de
bijzondere betekenis voor paddenstoelen van een sparrenaanplant nabij Kolham, geantwoord
dat de werkgroep een adviserende rol krijgt bij de verdere inrichting van het betreffende terrein.
(504803)

7 GS hebben ingestemd met het verslag van Staatsbosbeheer over het verloop van de
ontmanteling van de gebouwen op Rottumeroog. (510544)

8 GS hebben ingestemd met de opheffing van de begeleidingscommissie van de landinrichting
Dwarsdiep en betrokken bedankt voor hun inzet. (511021)

9 GS hebben ingestemd met uitbetaling van de bijdrage van € 1.567.546,- aan de
Gemeenschappelijke Werkomgeving (GWO) zoals besloten op 9 oktober 2013 door  het IPO-
bestuur. (511414)

10 GS hebben MOB per brief geïnformeerd, dat zij voor de behandeling van het door MOB
ingediende handhavingsverzoek de beslistermijn met 8 weken hebben verlengd. (509292)

11 GS hebben het WOB-verzoek van FNV Bondgenoten (via de gemeente Eemsmond)  voor
stukken inzake Eco Fuels en rechtsvoorganger Biovalue (milieuovertredingen en ongevallen,
ingewilligd. (505261)

12 GS hebben het handhavingsverzoek van Stichting Univé Rechtshulp (via het Ministerie van
I&M) met betrekking tot de nachtelijke vluchten van het UMCG afgewezen, omdat er geen
sprake is van overtreding van voorschriften. (506443)

13 GS hebben de termijn verdaagd voor het uitvoeren van het WOB-verzoek van Turner Waste
Intermediate BV betreffende het hoofdstuk afvalstoffen van alle vigerende vergunningen
waarvan de provincie  bevoegd gezag is. (509280)

14 GS hebben een particulier te Zuidhorn n.a.v. zijn WOB-verzoek de stukken toegezonden
betreffende de inspectierapporten van het bedrijf Water & Soil te Farmsum en van het bedrijf
Accres te Veendam en het dossier "Subsidieaanvraag Groningen Seaports 2012-2013".
(509804)

15 GS hebben aan Milieu-adviesbureau Middelkamp proceskosten en griffierechten ad € 781,75
betaald n.a.v. de uitspraak van de Raad van State inzake de vergunningaanvraag van
Dusseldorp Midwolde. (509969)

16 GS hebben een schriftelijke reactie gegeven aan de stichting De Machinist op de brieven van
29 januari en 13 februari jl. inzake het dossier Accres. In de beantwoording is aangegeven dat
hetgeen naar voren wordt gebracht geen aanleiding is tot wijziging van het standpunt. (510116)

17 GS hebben kennis genomen van de reactie van de Tweede Kamercommissie I&M op het
verzoek herinvoering Besluit financiële zekerheid in het kader van de Wet Milieubeheer. De
commissie heeft besloten dat de TK-leden de door GS gezonden brief desgewenst kunnen



betrekken bij de inbreng ten behoeve van het verslag houdende de vragen en opmerkingen
van de fracties over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer (verbetering
kostenvereveningssysteem in titel 15.13) op 3 april 2014. (510964)

18 GS hebben ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 4.27, lid 1 juncto lid 4 van de
provinciale omgevingsverordening ten behoeve van de bouw van een woning aan de
Veelerweg 13 te Veele, onder voorwaarde dat de verplichting wordt opgenomen dat de in het
compensatieplan en landschappelijke inpassingsplan genoemde maatregelen worden
uitgevoerd en in stand gehouden. (506928)

19 GS hebben n.a.v. de toezegging aan de Topsector Energie van een bijdrage van € 5.000,- in
de kosten voor het ontwikkelen van een gezamenlijke brochure voor de havens die actief zijn in
offshore wind, de Topsector Energie schriftelijk om een factuur verzocht. (509309)

20 GS hebben in een schriftelijke reactie n.a.v. de brief van de gemeente Veendam over de
aangenomen motie van de gemeenteraad over de afschaffing van het accijnsvoordeel op rode
diesel, waarin de raad het college heeft opgedragen om de Tweede Kamer te vragen de
nadelige gevolgen van dat kabinetsbesluit voor Noord-Nederland op enigerlei wijze weg te
nemen, aangegeven dat de provincie de lastenverzwaring tot en met 2016 kan opvangen.
(494806)

21 GS hebben de gemeente Loppersum n.a.v. haar zorg over de gevolgen die de afschaffing van
het accijnsvoordeel van rode diesel op het regionaal openbaar vervoer kan hebben per brief
geïnformeerd dat de provincie de lastenverzwaring tot en met 2016 kan opvangen. (496755)

22 GS hebben Grontmij Nederland B.V. op grond van de Provinciale Omgevingsverordening een
ontheffing verleend voor het uitvoeren van sonderingen en het plaatsen van peilbuizen in het
grondwaterbeschermingsgebied van pompstation Onnen - de Punt. (510341)

23 GS hebben ingestemd met betaalbaarstelling van twee facturen van € 12.087,08 aan de
gemeente Delfzijl en van € 709,05 (incl. BTW) aan Grontmij BV t.b.v. nazorgwerkzaamheden
op de stortplaats Kloosterlaan. (510329 en 510333)


