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 Onderwerp Besluit 

1 Deltaplan Agrarisch Waterbeheer   GS verlenen 3.323.784 euro subsidie aan vijf projecten in het kader van het Tweede 
Openstellingsbesluit Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 2018.    

2 Project ' Zorgen voor, zorgen dat 2019-
2021' 

GS verlenen een subsidie van 25.000 euro aan de provincie Drenthe voor het project 'Zorgen voor 
zorgen dat 2019-2021'. Binnen het project wordt gewerkt aan een grensoverschrijdende  arbeids-
markt en grensoverschrijdende modulen voor de opleidingen Zorg en Welzijn.  

3 Leader Oost Groningen  GS hebben de wijziging van de openstelling Regeling uitvoering van LEADER-projecten Oost- 
Groningen vastgesteld.  

4 Versterkingsopgave No Regret 
waterkeringen  

GS nemen kennis van de rapportage 'Stand van zaken versterkingsopgave No Regret keringen per 1 
januari 2019' van het waterschap Noorderzijlvest. Op dit moment voldoet 95% van de No Regret 
regionale waterkeringen aan de vastgestelde veiligheidsnorm. Provinciale Staten worden hierover 
schriftelijk geïnformeerd door GS.  

5 Overeenkomst zakelijk recht van opstal.  GS hebben de overeenkomst houdende vestiging van een zakelijk recht van opstal tussen de provincie 
Groningen, waterschap Noorderzijlvest en North Water Afvalwater vastgesteld. Met het tekenen van 
de overeenkomst bevestigt de provincie dat dat de provincie door de grondeigenaar is geïnformeerd 
over de aanleg van een koelwaterafvoerleiding en de ligging van die leiding op percelen in de Dubbele 
Dijk. Daarnaast bevestigt de provincie dat de grondeigenaar bevoegd is tot het vestigen van het 
Opstalrecht.  

6 Gebroeders Hesse Fonds  GS stemmen in met de voorgestelde statutenwijziging van het Gebroeders Hesse Fonds.   

7 Toekomstbeeld OV 2040   GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor het Noorden over het plan 
Toekomstbeeld OV.  
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