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               WEEK 37   

                                                                                                                                                                              11 september 2018   

 Onderwerp Besluit 

1 Stikstoffabriek Zuidbroek  GS hebben de voordracht aan Provinciale Staten vastgesteld m.bt. het voorontwerp- inpassingsplan 
voor de bouw van een nieuwe stikstoffabriek bij Zuidbroek en de aanleg van een 4 kilometer lange 
gas koppelleiding.  

2 Coöperatieve vereniging NDOV -DOVA In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor het besluit over de oprichting en deelname 
aan de  Coöperatieve vereniging NDOV -DOVA vast te stellen. De decentrale OV autoriteiten (DOVA) 
werken landelijk samen  in het nationaal warehouse OV (NDOV). Het voornemen is om de 
organisaties rechtspersoonlijkheid te geven via een Coöperatieve vereniging. Met de voordracht en 
besluiten door GS en PS wordt dit mogelijk gemaakt voor de provincie t.b.v. trein en het OV-bureau 
t.b.v bus.  

3 Grenswijziging buitengebied Glimmen  GS hebben besloten op basis van de Omgevingsverordening provincie Groningen de grens van het 
buitengebied ter hoogte van de Rijkstraatweg in Glimmen aan te passen.   

4 Subsidie Bakkerij Haafs BV  GS verlenen 26.248 euro subsidie aan Bakkerij Haafs BV in Haren voor het project ' Investering in 
steenoven met automatische beladers' (zie persbericht).   

5 Subsidie crowdfunding Voordekunst  De provincie steunt via het crowdfundingsplatform van Stichting Voordekunst Groningse culturele 
crowdfundingscampagnes. GS hebben besloten voor 2018 een aanvullende subsidie van 16.815 euro 
te verlenen.    

6 Incidenteel Cultuurbudget  GS hebben besloten het subsidieplafond Incidenteel Cultuurbudget 2018 vast te stellen op 557.000 
euro.  

7 Pilot ophogen Landbouwgronden  In het programma Eems-Dollard 2050 wordt ingezet op nuttige toepassingen voor het onttrekken van 
slib uit de Eems-Dollard. In de Pilot ophogen landbouwgronden wordt onderzocht wat de 
mogelijkheden zijn om landbouwgronden te verhogen en te verrijken. GS hebben besloten hiervoor 
een intentieovereenkomst te sluiten met waterschap Hunze en Aa's en Rijkswaterstaat.    

8 Maatregel 7 samenwerking innovatie    In het kader van de Regeling Subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma  2014-20120 hebben GS 
openstellingsbesluit maatregel 7 samenwerking voor innovatie (POP3) vastgesteld. Afgesproken is om 
de openstelling te doen met de provincies Fryslân en Drenthe. De doelstellingen zijn gelinkt aan de 
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programma's van de AgroAgenda en natuurinclusieve landbouw. Met deze gezamenlijke openstelling 
wordt in totaal 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld (waarvan 750.000 euro van de provincie  
Groningen). De termijn van de openstelling is 8 oktober tot en met 14 december 2018.  

9 Addendum onderzoek intensieve 
veehouderij LTO Noord 

GS nemen kennis van de aanvulling op het onderzoeksrapport van LTO Noord over de verduurzaming 
van de intensieve veehouderij in Groningen. De aanvulling op het rapport wordt ter informatie 
toegestuurd aan de staten.  

10 Wijziging begrotingen Waddenfonds  GS nemen kennis van de conceptwijzigingen begroting Waddenfonds 2018 en 2019 en adviseren 
Provinciale Staten geen zienswijze bij het bestuur van het Waddenfonds in te dienen.  

11 Startnotitie kadernota cultuur 2021- 
2024   

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de startnotitie kadernota cultuur 2021- 2024 
vast te stellen.   

12 Bestedingsplan Verkeer en Vervoer  GS hebben het bestedingsplan Verkeer en Vervoer (duVV) 2018 provincie Groningen vastgesteld.  

13 Stichting Provinciaal Groninger 
Studiefonds  

GS hebben de statutenwijziging van de Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds  vastgesteld.     

14 Toenemende droogte  GS reageren op vragen van  de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over de toenemende 
droogte.   

15 Adaptatie aan droogte   GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van GroenLinks over de adaptatie aan droogte.   

16 Voortgang beveiliging overwegen  GS  reageren op vragen van  de Statenfractie van de Partij voor het Noorden over de voortgang van de 
beveiliging van onbewaakte spoorwegovergangen.  

17 Mogelijk doden van vossen GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over een mogelijke 
vergunning voor het doden van vossen t.b.v. exoten in gevangenschap.     
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