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               WEEK 39  

                                                                                                                                                                              25 september 2018 

 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie Graskool BV  GS verlenen 50.000 euro subsidie aan Graskool BV i.o. voor het project 'Graskool' waar BBQ  kool uit  
gras geproduceerd wordt ( zie persbericht).  

2 Rise of the blue City  GS verlenen 50.000 euro subsidie aan PeerGroup voor het project 'Rise of the Blue City' waarbij 
jongeren meedoen aan de opzet, organisatie en uitvoering van een  theatervoorstelling op het water 
van Blauwe Stad.    

3 Verfilming kernkarakteristieken 
Hogeland  

GS verlenen 24.999 euro subsidie aan de gemeente Bedum voor Virtual Reality verfilming 
Kernkarakteristieken Hogeland. Eerder dit jaar werden de kernkwaliteiten van de Hogeland 
gemeenten geïnventariseerd en in kaart gebracht.  De gemeente Bedum wil een publieksversie laten 
maken over de landschappelijke en stedenbouwkundige kernkarakteristieken.  

4 Subsidies ruimtelijke gebiedsvisie op 
duurzame energieopwekking  

GS hebben besloten de gemeenten Appingedam ( 11.674 euro), Loppersum ( 13.496 euro) en Delfzijl 
(14.919 euro) subsidie te verlenen voor Ruimtelijke gebiedsvisie op duurzame energieopwekking.  

5 Openstellingsbesluit SNL - Natuur 2019  In Nederland zijn de provincies verantwoordelijk voor het natuurbeheer en zij bepalen ook waar zij 
welke doelen willen realiseren en welke middelen hiervoor worden ingezet. Via SNL verlenen de  
provincies subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en 
landschappen. GS hebben hiervoor het openstellingsbesluit 2019 en de bijbehorende tarieven 
vastgesteld.   

6 Openstellingsbesluit EU-POP3 
maatregel 6 water   

GS hebben het  openstellingsbesluit EU-POP3 maatregel 6 (niet productieve investeringen water) 
vastgesteld.  Binnen deze maatregel kunnen projectvoorstellen worden ingediend die in aanmerking  
komen voor een subsidie van 50 % uit het Europese landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling op 
het gebied van klimaat - en/of kaderrichtlijn water.  

7 Prestatieovereenkomst  2019 Provincie 
Groningen - Prolander   

GS stemmen in met de prestatieovereenkomst  2019 Provincie Groningen - Prolander.     

8 Overeenkomst met Innovatiefonds 
Noord- Nederland.  

De NOM N.V. heeft het verzoek ingediend om het vermogen van het  Innovatiefonds Noord- 
Nederland B.V. van circa 18 miljoen euro door de provincie Groningen te laten beheren. De reden is 
dat de huisbankier van de NOM aangeeft vanaf 1 oktober negatieve rente te gaan berekenen over het 

http://www.provinciegroningen.nl/
mailto:info@provinciegroningen.nl


 
 
 
 
 
 

   Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
       Gedeputeerde Staten 

 

Martinikerkhof 12 Sint Jansstraat 4 Postbus 610 Telefoon www.provinciegroningen.nl 

9712 JG  Groningen 9712 JN Groningen 9700 AP Groningen 050 316 4911 info@provinciegroningen.nl 
     

De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeling Bestuur, Juridische Zaken & Communicatie: 050 3164160.  
BTW: NL0019.32.822.B01 / KvK: 1182023 / IBAN: NL84 ABNA 0446 0456 91 / BIC: ABNANL2A 

 

        

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

  

 

vermogen dat bij de bank wordt aangehouden. GS hebben besloten het vermogen van het  
Innovatiefonds Noord- Nederland middels een rekeningcourant te laren beheren door de provincie  
Groningen.  

9 Voorontwerp rijksinpassingsplan 
aanvullende stikstoffabriek Zuidbroek  

GS hebben de herziene voordracht aan Provinciale Staten over het voorontwerp-rijksinpassingsplan 
"Aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek" vastgesteld.   

10 Risico- inventarisatie en 
informatieprotocol GR Groningen 
Seaports  

GS informeren Provinciale Staten per brief over de financiële en bestuurlijke risicoanalyse voor de 
gemeenschappelijke regeling Groningen Seaports. Het voorgestelde informatieprotocol dat uit de 
analyse volgt is opgenomen in de brief.  

11 Stakingen openbaar vervoer  GS reageren op vragen van de Statenfractie van de ChristenUnie n.a.v. stakingen in het openbaar 
vervoer.  

12  Begeleiden kwetsbare leerlingen naar 
werk   

GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij van de Arbeid over het wegvallen van 
financiering voor de begeleiding van kwetsbare leerlingen naar werk.  

13 Huisvestingsproblematiek 
internationale studenten  

GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van Groninger Belang over eventuele planologische 
medewerking i.v.m. huisvestingsproblematiek van internationale studenten.   

14 Pachtbeleid van de provincie  GS reageren op vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over het pachtbeleid van de 
provincie.   
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