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1

Gemeenschappelijke Regeling
In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor het besluit over wijzigingen van de
Havenschap Groningen Seaports Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports vast te stellen. De wijziging komt voort uit
de met ingang van 1 januari 2015 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen.

2

Ontwerp Omgevingsverordening

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de herziene Ontwerp Omgevingsvisie, de herziene
Ontwerp Omgevingsverordening en een aanvulling op de planMER, vast te stellen. Voor meer informatie: zie
persbericht.

3

Aardbevingsbestendig bouwen
ombouw Zuidelijke Ringweg

4

LOI Ocean Grazer

Met het oog op de aanbestedingsprocedure van het project Aanpak Ring Zuid, informeren GS Provinciale
Staten over de herbevestiging en de uitwerking van de afspraken die met het Rijk zijn gemaakt over hoe om
te gaan met de meerkosten voor aardbevingsbestendig bouwen bij de ombouw van de zuidelijke ringweg
Groningen.
GS schrijven in een brief aan de projectgroep "Ocean Grazer"van de "Faculty of mathematics and Natural
Sciences" van de RUG het initiatief "Ocean Grazer" van de RUG te ondersteunen. Het onderzoek richt zich
op het onttrekken van energie uit de kracht van golven en getijde, in de oceaan. Het project biedt potentie en
aanknopingspunten voor grootschalige productie van duurzame energie.

5

Cultuurpijlers

6

Rechtsbijstandverzekering voor
GS beantwoorden vragen van de Statenfracties van Groninger Belang en de PvdA naar aanleiding van
inwoners van aardbevingsgebied berichten in de media dat inwoners van het aardbevingsgebied geen rechtsbijstandverzekering kunnen
afsluiten.

7

Sociale cohesie in de regio
Eemsdelta

8

Overeenkomst spoorlijn
Roodeschool Eemshaven

In een brief aan Provinciale Staten gaan GS in op vragen uit de Statencommissie Mobiliteit, Economie en
Energie over het Strategisch Beleidskader Cultuur 2017-2020 in het algemeen en over de zogenaamde
cultuurpijlers in het bijzonder. Daarnaast gaan GS in deze brief in op de manier waarop het college opvolging
denkt te gaan geven aan de aanbevelingen van AHA Marktonderzoek in dit verband.

In een brief aan de voorzitter van de Stuurgroep Wonen en Voorzieningen regio Eemsdelta schrijven GS in te
kunnen stemmen met het project Actieplan Sociale Cohesie en daarvoor een bijdrage te verlenen van €
230.200,--. Het plan heeft als doel om te komen tot een aanpak die is toegesneden op de lokale situatie
waarbij bewonersinitiatieven worden bevorderd en de gemeentelijke organisatie participatie-proof is ingericht.
GS hebben ingestemd met het ondertekenen van de realisatieovereenkomst met Pro-Rail voor de realisatie
van de spoorlijn Roodeschool - Eemshaven.

9

Stortplaats Afvalverwerking
Veendam

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor het besluit over het definitieve doelvermogen voor
de nazorg van de gesloten stortplaats Afvalverwerking Veendam (Borgerswold) te Veendam vast te stellen.

10

Subsidieregeling
ganzenfoerageergebieden

GS hebben de Subsidieregeling ganzenfoerageergebieden vastgesteld. De subsidie wordt verstrekt voor het
nalaten van verjaging van beschermde inheemse ganzen in de ganzenfoerageergebieden. De regeling wordt
uitgevoerd door het Faunafonds.

11

Subsidieregeling SKNL

GS hebben besloten het subsidieplafond voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap
Groningen (SKNL) te verhogen.

12

Gebiedsontwikkeling ZWK

Via een brief informeren GS Provinciale Staten over de Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier,
provinciaal inpassingsplan en grondstrategieplan. In het najaar hebben Provinciale Staten de aangepaste
begrenzing van het Groningse natuurnetwerk vastgesteld. Een deel van het natuurnetwerk in het Zuidelijk
Westerkwartier is door PS aangewezen als waterbergingsgebied. GS schrijven in de brief dat inmiddels is
begonnen met de voorbereidende planvorming ter realisering van het natuurnetwerk en de waterveiligheid.
Verder informeren GS Provinciale Staten over de manier waarop de uitvoeringsbesluiten samen met de
partners en bewoners in het gebied tot uitvoering zullen worden gebracht.

13

Kaderrichtlijn Water

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor het besluit over de vaststelling van de begrenzing
en de status van de waterlichamen, de ecologische doelen, de fasering en de provinciale maatregelen voor
het grondwater, vast te stellen. Een en ander is onderdeel van het ontwerp besluit Kaderrichtlijn Water
doelen, status en begrenzing, zoals dat ter inzage heeft gelegen.

14

Verordening vaarwegenbeheer

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de Verordening vaarwegenbeheer Groningen 2015
vast te stellen. Via deze verordening wordt voldaan aan het wettelijk vereiste uit de waterwet om voor 22
december 2015 vaarwegbeheerders, anders dan het waterschap, aan te wijzen..

15

Integrale Bijstelling Begroting
2015

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor het besluit over de Integrale Bijstelling van de
e
e
e
begroting 2015 (6 en 7 wijziging begroting 2015, 1 wijziging begroting 2016) vast te stellen.
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16

Subsidies

GS hebben de volgende subsidies verleend:
 Een bedrag van € 6.655,00 aan de Stichting Voor je buurt te Amsterdam voor het project
Crowdfunding in Oost-Groningen.
 Een bedrag van € 7.500,- aan VNO-NCW-Noord voor de Willem Lodewijk Conferentie 2016 in het
kader van verbetering productiestructuur.
 Een bedrag van € 3.190,- aan Carpay Advies voor het maken van een korte informatieve film over de
toepassing van Steenmeel als bodemverbeteraar in de Veenkoloniën. De film is een aanvullend
communicatiemiddel voor een project wat al vanaf 2012 loopt, om de resultaten daarvan te
kunnen laten zien.
 Een bedrag van € 50.000 aan Olthof Groep BV t.b.v. het project "Zandfabriek".
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