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               WEEK 44  

                                                                                                                                                                              30 oktober 2018   

 Onderwerp Besluit 

1 Realisatiebesluit herinrichting Winsum In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor een realisatiebesluit te nemen voor het 
project van de herinrichting langs N361 in Winsum. De veranderingen moeten de verkeersveiligheid, 
de verkeersleefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit verbeteren (zie persbericht) .   

2 Subsidieregelingen RORG en GRRG en 
derde tender GRRG 2018  

GS hebben besloten de looptijd van de subsidieregelingen Regulier Onderhoud Rijksmonumenten 
Groningen (RORG) en Groot Onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten Groningen te verlengen tot 
en met 31 maart 2019.  De beslistermijn voor de derde tender GRRG 2018 wordt verlengd tot 22 
weken (zie persbericht).   

3 Gebiedsproces Medenertilsterpolder  In een brief informeren GS verschillende betrokken partijen, waaronder boeren van het collectief, 
over de afspraken die zijn gemaakt over het gebiedsproces in de Medenertilsterpolder.  

4 Overeenkomst Lage Wal  
Paterswoldsemeer 

GS stemmen in met de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Groningen, meerschap 
Paterswolde en waterschap Noorderzijlvest over de inrichting van de polder de 'Lage Wal'  aan de 
oostoever van het Paterswoldsemeer. Daarnaast  hebben GS het ontwerp vastgesteld en verlenen  
136.806 euro subsidie voor de inrichting van de polder.   

5 Project Streekgenoten  GS hebben de definitieve subsidiebeschikking van 15.000 euro vastgesteld voor het project 
Streekgenoten van stichting Narare.   

6 Landschap, natuur en biodiversiteit 
POP3  

GS hebben het openstellingsbesluit POP3, de subsidieplafonds en bijbehorende cofinanciering 
vastgesteld. De totale openstelling bedraagt 8 miljoen euro en richt zich op de versterking van de 
biodiversiteit in Natuur Netwerk Nederland in de provincie Groningen (zie persbericht).  

7 Biologische landbouw POP 3 2018 GS hebben het openstellingsbesluit maatregel fysieke investeringen Biologische landbouw (POP3) 
vastgesteld. Hiermee wordt in totaal 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarvan 50 % uit Europese 
middelen .   

8 Bezwaar 21 Wet natuurbeschermings- 
vergunningen veehouderijen 

GS hebben besloten het bezwaar van de Coöperatie Mobilisation for the Enviroment (MOB) en de 
vereniging Leefmilieu tegen 21  Wet natuurbeschermings- vergunningen voor diverse veehouderijen 
ongegrond te verklaren.  

9 Tussengebied Dubbele Dijk  GS hebben besloten te starten met de  aanbestedingsprocedure voor de exploitatie van het 
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tussengebied Dubbele Dijk ter hoogte van Bierum. Het gaat om de verhuur/verpachting van twee 
percelen in het noordelijk deel van het tussengebied voor de exploitatie van aquacultuur en zilte 
landbouw.  

10 Incidenteel Cultuurbudget  Als onderdeel van het  uitvoeringsprogramma Cultuur 2017 - 2020  is vanaf januari 2017 het 
Incidenteel Cultuurbudget ingevoerd. GS hebben besloten uit de 8e ronde van het ICB vier projecten  
subsidie te verlenen voor een totaalbedrag van  125.00 euro. Het gaat om de projecten De Klucht van 
de Koe, Op Verzet, Tells en Terpen en Naar Huis.     

11 Aanpak Ring West  GS informeren Provinciale Staten per brief over een aanvullend onderzoek naar een alternatief tracé 
voor de Ring West in de stad Groningen.  

12 Bio -based Aramide Vezel   GS hebben besloten 32.500 euro subsidie te verlenen aan BioBTX  B.V. voor een project  met Teijin 
B.V. om te bepalen of een bio - gebaseerde aramide vezel gemaakt kan worden.   

13 Ecolution    GS hebben besloten 67.000 euro subsidie te verlenen aan de stichting Waddurzaam voor de renovatie 
van het vlaggenschip van wijlen Wubbo Ockels, de Ecolution. Verder verlenen GS een subsidie van 
165.000 euro voor de exploitatie van het schip voor de periode 2018 t/m 2022.   

14 Noordelijke Rekenkamer  In een brief aan de Noordelijke Rekenkamer (NRK) geven GS een bestuurlijke reactie op het rapport 
'Werkt het ?  Daarvoor deed de NRK onderzoek naar de methoden die tussen 2005 en 20015 zijn 
gebruikt om werkgelegenheidseffecten van gesubsidieerde projecten voor af in te schatten en 
achteraf vast te stellen.   

15 Opgave Rollen en Taken  GS informeren Provinciale Staten over de evaluatie die is uitgevoerd door de stuurgroep Opgaven, 
Rollen en Taken naar het ORT - proces. Daarbij is onderzocht wat de beoogde doelstelling heeft 
opgeleverd en wordt een handreiking gegeven voor de nieuwe samenwerking tussen de provincie 
Groningen en de Groninger gemeenten.  

16 Onderzoek gelijkstroom  GS hebben besloten 25.000 euro subsidie te verlenen aan Groningen Seaports voor fase 1 van het 
project Eems Estuary Electricity Alternative, een haalbaarheidsstudie naar realisatie van een 
transport-  en distributienet voor gelijkstroom (naast het al aanwezige wisselstroomnetwerk).   

17 ESD-SIC-bv  GS informeren Provinciale Staten over het bedrijf  ESD -SIC bv met 2 rapporten en een overzicht van 
geplande activiteiten door de provincie in de periode 26 september 2018 tot 20 maart 2019.  

18 SNN  In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS  voor toestemming te verlenen aan de 
commissaris van de Koning en Gedeputeerde Staten over uittreding uit de gemeenschappelijke 
regeling SNN en wijziging van de gemeenschappelijke regeling SNN.   
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19 Handelswijze minister Wiebes  GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van Groninger Belang over de handelswijze van 
minister Wiebes.   

20 Methaanlekkage GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over methaanlekkage 
uit boorputten.     

21 Vrij parkeren Haren GS  geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor het Noorden over de procedure 
met betrekking tot de motie vrij parkeren in Haren. 

22 Landbouwsubsidies POP3  GS beantwoorden vragen van de Statenfractie  van de Partij voor de Dieren over de subsidieaanvraag 
voor maatregel 7  uit POP3, de Samenwerking voor Innovaties Noord Nederland.  
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