
 

 
  WEEK 12  

 19 maart 2013 

   
 WERK  

  
1  Wijziging SNN verordening 

Transitie en Pieken 
In een voordracht aan Provinciale Staten verzoeken GS om in te stemmen met de voorstellen van de 
Wijzigingsverordening Transitie II en Pieken, waarmee het Dagelijks Bestuur van het SNN op 5 maart jl. al 
heeft ingestemd.  Met deze wijzigingsverordening wordt een wettelijk kader geboden voor de uitvoering.  
 
 
 

2         Subsidieregeling NIOF In een voordracht aan Provinciale Staten verzoeken GS om in te stemmen met de voorstellen tot 
vaststelling van de Subsidieregeling Noordelijke InnovatieOndersteuningsFaciliteit 2013 (NIOF). Deze 
regeling is al jaren een zeer succesvol subsidieinstrument van het SNN voor het Noordelijk bedrijfsleven. In 
de voordracht staan een aantal aanpassingen in de regeling die op 5 maart jl. al door het DB van het SNN 
zijn goedgekeurd. 
   
 
 

3    Dialoog duurzame landbouw GS informeren Provinciale Staten over e stand van zaken en afronding van de dialoog over de toekomst 
van de duurzame Groningse landbouw. De oogst landt in een provinciale koersnotitie met een definitie van 
"duurzaamheid" in de landbouw en de rol van de provincie vanuit ruimtelijke ordening, natuur en landschap 
en economische ontwikkeling. Graag zouden GS de dialoog voortzetten. Een goede vervolgstap is een 
bestuursconvenant op het snijvlak van de thema's duurzaamheid en schaalgrootte.  l 

GS 

. 
 ENERGIE  

 
4   Aardbevingen / energietransitie GS reageren op vragen van de Statenfractie van GroenLinks over recente aardbevingen in Noordoost 

Groningen en de noodzaak voor energietransitie.  
 
 

5  Gaswinning NAM bij 
Zuidwending 

GS reageren op vragen van de SP-Statenfractie over gaswinning door de NAM bij Zuidwending en de 
directe risico's op bodemdaling.  
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6    Economische schade door 
aardbevingen 

GS reageren op vragen van de CDA-Statenfractie over onderzoek naar economische schade door 
aardbevingen als gevolg van aardgaswinning. 
 
 

7  Subsidie voor Energy Valley  GS hebben besloten een subsidie van € 10.000,-- beschikbaar te stellen aan de Stichting Energy Valley 
voor het opstellen van een masterplan LNG Noord-Nederland. Dit masterplan is bedoeld als inhoudelijk 
startdocument voor de Taskforce LNG en als kapstok voor alle initiatieven die er op het gebied van LNG 
ontplooid gaan worden.  

 
 

 LEEFBAARHEID  

  
8 Handhavingsprogramma 2013   GS sturen ter informatie het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2013 toe aan Provinciale Staten. Dit 

programma is de doorvertaling van het handhavingsbeleid op milieugebied naar daadwerkelijke uitvoering, 
prioritering en de daarbij benodigde capaciteit. 
 

   
9  Subsidie voor onderzoek sociale 

gevolgen krimp en sloop 
GS hebben besloten een aanvullende subsidie van € 18.000,-- te verlenen aan de SPBA Veendam voor de 
drie deelprojecten onderzoek sociale gevolgen krimp en sloop,  project Bareveld en project Pekela. 
  

10    Subsidies voor niet-
krimpgebieden 

GS hebben besloten tot het honoreren van een aantal subsidieaanvragen in het kader van 
afhechtingsmiddelen niet-krimpgebieden voor het stimuleren van de lokale en regionale leefbaarheid in de 
niet-krimpgebieden. Voor meer informatie: zie persbericht. 

 
 

   OVERIG  

 
11 RWE  
  GS hebben, overeenkomstig het advies van de Commissie rechtsbescherming besloten een verzoek van 

Mobilisation for the Environment (MOB) te Nijmegen om beantwoording van een aantal vragen in verband 
met de aan RWE verleende vergunning, te honoreren.   
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12 Subsidies In het kader van het Activiteitenbudget Het Verhaal van Groningen worden de volgende subsidies 
verleend: € 27.500,-- aan het Grand Theatre (d.i. een structurele subsidie voor 2013), een structurele 
subsidie van € 60.000,-- voor het jaar 2013 aan het Nationaal Rijtuigmuseum en Nienoord, € 10.000,-- aan 
Concordia Zevenhuizen voor het festival 777CCMusic Xperience, € 265.000,-- aan het Knooppunt 
Amateurkunst voor het jaar 2013 voor de uitvoering van de activiteiten in 2013 en € 20.000,-- aan de 
Stichting 5 Great Guitars voor het jaar 2013.   

 


