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 Onderwerp Besluit 

1 Ophogen plafonds ANLB 2019  Collectieven van agrariërs die landbouwgronden beheren kunnen een vergoeding krijgen voor het 
beheer en de inrichting van ( agrarische ) natuurgebieden en landschappen. De subsidie, die in 2016 is 
ingevoerd, geldt voor een periode van zes jaar. GS hebben besloten het subsidieplafond voor de 
categorie water met 65.000 euro te verhogen voor een periode van 3 jaar (2019 t/m 2021).  

2 Vermarkten Werelderfgoed Waddenzee  GS hebben besloten 356.167 euro beschikbaar te stellen voor het programma vermarkten 
Werelderfgoed Waddenzee voor de periode 2018-2019. Het vermarkten heeft een prominente plaats 
in het Investeringskader Waddengebied 2016-2026 .  

3 Stichting  Platform Keelbos  GS hebben besloten, overeenkomstig het advies van de Commissie Rechtsbescherming, de 
handhavingsverzoeken van de stichting Platform Keelbos niet ontvankelijk te verklaren. De stichting 
verzocht de provincie op basis van de wet natuurbescherming om op te treden vanwege verschillende 
gevelde bomen en struiken op 5 parkeerplaatsen in de provincie Groningen.  

4 IPO reactie vrachtwagenheffing  GS stemmen in met de strekking van de IPO-reactie richting het ministerie van I & W als het gaat om 
de uitwerking  van de vrachtwagenheffing.   

5 Ontwerp actualisering omgevingsvisie 
en omgevingsverordening  

 GS hebben een aantal wijzigingen in de provinciale omgevingsvisie en de provinciale 
omgevingsverordening vastgesteld. De ontwerpactualisering wordt voor inspraak en advies 
vrijgegeven via de gebruikelijke procedure.   

6 Stand van zaken Ring - Zuid  GS informeren Provinciale Staten per brief over de voortgang van het project Aanpak Ring Zuid.   

   


