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               WEEK 11  

                                                                                                                                                                              12 maart 2019  

 Onderwerp Besluit 

1 Landschapscompensatie 380 kV  Met het Rijk zijn afspraken gemaakt over bovengrondse aanleg van 380kV hoogspanningsverbinding 
tussen de Eemshaven en Vierverlaten in combinatie met landschaps- en natuurcompensatie. GS 
hebben het Programmaplan Landschapsmaatregelen vastgesteld. Provinciale Staten, de colleges van 
B&W en raden van de betrokken gemeenten en TenneT worden hierover geïnformeerd (zie 
persbericht).    

2 Groninger ondernemersprijs 2019 GS verlenen 15.000 euro subsidie aan de stichting Onderneming van het Jaar in de provincie 
Groningen voor de organisatie en verkiezing van de Groninger ondernemersprijs 2019. 

3 Subsidie SieveCorp Europe BV in Leek GS verlenen 284.925 euro subsidie aan SieveCorp Europe BV in Leek voor het project ' Nieuwe 
Filtratechniek Vruchtensappen'. Binnen dit project werkt het bedrijf aan de ontwikkeling, engineering  
en bouw van een pilot-installatie om vruchtensap koud te filteren waardoor deze veel langer  
houdbaar wordt en de smaak naturel blijft.  

4 Vaststellingsbesluit gasjaar 2019-2020   GS informeren Provinciale Staten over het proces naar het vaststellingsbesluit gaswinning 
Groningenveld dat met ingang van 1 oktober 2019 van kracht zal worden en vragen om input hierbij.  

5 Dwangsom aan Talen   GS hebben besloten de bezwaren van Talen recycling in Stadskanaal van de last onder dwangsom ten 
aanzien van opslag van grof vuil, conform het advies van de commissie Rechtsbescherming, 
ongegrond te verklaren en hebben het besluit vastgesteld tot invorderen van 10.000 euro aan 
dwangsommen bij Talen.  

6 Subsidieregeling toeristische 
themaroutes provincie Groningen   

GS stemmen in met de evaluatie subsidieregeling toeristische themaroutes provincie Groningen en 
hebben besloten tot medio 2020 geen nieuwe subsidieregeling open te stellen. Daarna wordt 
bekeken of het nieuw  ontwikkelde aanbod voldoende  verbeterd is en/of uitgebreid moet worden.  
Provinciale Staten worden hierover per brief geïnformeerd.  

7 Subsidie NEDAB kosten 2019 Groningen 
Airport Eelde 

GS verlenen - mede namens de provincie Drenthe en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo-   
de subsidie NEDAP kosten 2019 aan Groningen Airport Eelde NV voor een bedrag van maximaal  
3.000.000 euro.  

8 Week zonder vlees.  GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over  'de nationale week 
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zonder vlees'.  
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