Groningen, 13 oktober 2009

Besluitenlijst nr. 33

1. In een brief aan de leden van de statencommissie Omgeving en Milieu
geven GS een reactie op vragen van de fractie van de PvdA over het
zogenaamde "Aalbeheerplan". De vragen - en de antwoorden - spitsen
zich toe op vismigratie en de aanwezigheid van vistrappen in Groningen.
2. In een brief aan de leden van Provinciale Staten worden deze door het
college geïnformeerd over het "beleidsplan openbare verlichting provinciale
wegen". Aanleiding voor dit plan is aan de ene kant een verandering in het
beheer en onderhoud van openbare verlichting en aan de andere kant
veranderde maatschappelijke inzichten, de grote aandacht voor
energiebesparing en nieuwe technische mogelijkheden. Doel is de
verlichting langs provinciale wegen te minimaliseren zonder dat dit ten
kosten gaat van de verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Daarmee
wordt energie bespaard en de duisternis gekoesterd.
3. In een brief aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geven
GS een reactie op de "ontwerpregeling ambulancezorg c.q. het programma
van eisen". De reactie bestaat uit een algemeen deel, waarbij wordt
ingegaan op de generieke eisen en de procedure en een deel waarin GS
ingaan op de regionale eisen. De genoemde regeling omvat o.m. een
programma van eisen waaraan ambulancezorg moet voldoen en dat
gehanteerd wordt in de procedure vergunningverlening aan regionale
ambulanceorganisaties.
4. Op grond van de door de Stichting Biblionet Groningen (SBG)
toegezonden jaarrekening over 2008 hebben GS de bijdrage aan Biblionet
voor 2008 definitief vastgesteld op € 2.790.700,--. Daarnaast hebben GS
de leden van Provinciale Staten op de hoogte gebracht van het feit dat
SBG met ingang van 1 januari 2009 een concernstructuur heeft. Daarbij is
naast de SBG sprake van een viertal BV's met onderscheidende taken.
5. Het college heeft het ontwerpbesluit "Begrenzing buitengebied"
vastgesteld. Deze vaststelling vloeit voort uit de Omgevingsverordening
provincie Groningen 2009 waarin regels zijn gesteld over de inhoud van

gemeentelijke bestemmingsplannen. Een deel van deze regels heeft
betrekking op het buitengebied: per gemeente of gedeelte van een
gemeente moeten GS vaststellen welk gebied buitengebied is.
6. Overeenkomstig het advies van de Commissie rechtsbescherming hebben
GS het bezwaar van de gemachtigde van Accres BV te Veendam tegen
het opleggen van een dwangsom ongegrond verklaard.
7. In een brief aan het college van B. en W. van de gemeente Grootegast
delen GS mee dat het provinciaal beleid geen ruimte biedt voor de
realisatie van een reguliere woning ter vervanging van een bedrijfswoning
bij een kwekerijbedrijf te Opende. GS oordelen dat het hier gaat om de
bouw van een burgerwoning in het buitengebied zonder dat de ruimtelijke
kwaliteit hiermee gediend is. Daarnaast vinden GS dat de humanitaire
omstandigheden geen aanleiding vormen om van het beleid af te wijken
gelet op het effect dat van een dergelijke signaal uit zou kunnen gaan.
8. GS hebben opdracht verleend aan Bureau PAU voor een onderzoek naar
mogelijkheden van drie bestaande Interreg-fondsen voor de uitvoering van
de gebiedsontwikkeling in het Lauwersmeergebied.
9. GS hebben ingestemd met het verlenen van een provinciale bijdrage van
40.766,40 Euro aan de Landkreis Leer voor het project Maristart. Dit is een
12 maanden durend grensoverschrijdend project dat beoogt een
grensoverschrijdend maritiem netwerk op te zetten.
10. GS gaan akkoord met een in het kader van het Innovatief Actieprogramma
Groningen 2008-2010 (IAG2) te verlenen subsidie van maximaal €
106.662,-- voor het project "Dementie in het digitale tijdperk". Doel van dit
project is om nieuwe kennis te verwerven over dementie en mantelzorgers
van dementerenden.
11. GS gaan akkoord met een in het kader van het Innovatief Actieprogramma
Groningen 2008-2010 (IAG2) te verlenen subsidie van maximaal €
198.081,-- voor het project "FabLab"(Fabrication Laboratory) Groningen.
FabLab is een innovatieve werkplaats die gebruikt kan worden door
studenten, startende ondernemers en gevestigde MKB-bedrijven.
Innovatieve ideeën kunnen in het "Fabrication Laboratory" met behulp van
gespecialiseerde apparatuur (zoals een 3 D scan) worden omgezet in
visuele prototypen.
12. Op basis van het besluit van de Stuurgroep Regionaal Cultuurplan (RCP)
Westerkwartier zijn GS van plan aan drie projecten subsidies te verlenen,
te weten: € 2.375,-- aan de Stichting Mien Westerkwartier voor het project
"Geluud lopt, Camera lopt !", € 4.750,-- aan de Stichting Mien
Westerkwartier voor het project "Kom op Verhoal" en € 1.500,-- aan
ABCmuziek voor het "ABCmuziekfestival".

13. Op basis van de jaarrekening 2008 en het meerjarenperspectief 2009 t/m
2014 van het Huis voor de Sport Groningen hebben GS de subsidie 2008
voor Verenigingsondersteuning (VO) en Meer Bewegen voor Ouderen
(MBvO) vastgesteld op € 173.750,-14. GS hebben een subsidieaanvraag van SGJ Christelijke Jeugdzorg om 3
cliënten die op de wachtlijst van SGJ staan in zorg te kunnen nemen,
afgewezen, omdat er geen Groningse kinderen op de wachtlijst van SGJ
staan.

