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  Onderwerp Besluit 

1 Project Zuidpool  Winschoten  GS verlenen een subsidie van 750.000 euro aan de gemeente Oldambt  voor het project Zuidpool in 
Winschoten. Het gaat om de aankoop een sloop van vastgoed c.q. verandering van functie waarmee 
inmiddels is begonnen.  

2 Meerjarenplan 2019 Investeringskader 
Waddengebied   

GS hebben het  Meerjarenplan 2019 Investeringskader Waddengebied vastgesteld. Het gaat om een 
verdere uitwerking  van het Investeringskader Waddengebied 2016 -2026, waar op hoofdlijnen 
keuzes zijn gemaakt op welke opgave in het Waddengebied de waddenprovincies zich richten. 
Provinciale Staten worden hierover per brief geïnformeerd.    

3 Grenswijziging buitengebied Sauwerd  GS hebben besloten de grens van het buitengebied ter hoogte van het Arwerderpad in Sauwerd te 
wijzigen. De grenscorrectie vindt plaats op verzoek van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Het Hogeland in verband met plannen voor de inrichting van een kleinschalig zonnepark in 
het gebied.  

4 De Groningse uitdaging  GS stemmen in met de inzet van een deel van de bijdrage van de vrijwilligersprijs sport voor een 
onderzoek naar de Groningse uitdaging op het gebied van bewegen, gezondheid en sport. Voor dit 
onderzoek dat wordt gedaan door het lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap van de 
Hanzehogeschool Groningen stellen GS 6000 euro beschikbaar.  

5 Algemene Subsidieregeling SNN  GS hebben de Algemene Subsidieregeling SNN vastgesteld. In een voordracht aan Provinciale Staten  
wordt voorgesteld een drietal subsidieregelingen ten behoeve van het SNN in te trekken.  

6 Subsidieregeling MKB  
innovatiestimulering 

GS hebben de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren (MIT) haalbaarheid 
Noord - Nederland 2019 vastgesteld en stellen hiervoor 1,25 miljoen euro beschikbaar.  

7 Jaaropdracht ODG 2019  GS hebben de jaaropdracht 2019 voor de Omgevingsdienst Groningen (ODG) vastgesteld.  

8 Provinciale taken bij milieurampen in 
het Waddengebied  

GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over de provinciale taken 
bij milieurampen in het Waddengebied. 
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