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 Onderwerp Besluit 

1 Aansluiting Noordelijke ringweg op 
Zernikelaan  

GS stemmen in met de Samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Groningen voor de realisatie 
van het project Aansluiting Noordelijke ringweg (N370) op Zernikelaan in Groningen.    

2 Besluitvormingsproces Klimaatakkoord 
en Regionale Energiestrategieën 

GS informeren Provinciale Staten per brief over het verdere proces van de besluitvorming van het 
Klimaatakkoord en de daarmee samenhangende Regionale Energiestrategie (RES).   

3 Nationaal Programma Groningen 
projecten 2019  

GS informeren Provinciale Staten per brief over het besluit van het bestuur van het Nationaal 
Programma Groningen om 38 projectaanvragen te accorderen.  

4 Besluit op bezwaar ESD inzake LOD  GS hebben op 16 juli 2018  een last onder dwangsom opgelegd aan ESD i.v.m. overtreding van art.2.9. 
lid 1 van het Activiteitenbesluit voor wat betreft activiteiten met (de opslag van) cokes. ESD heeft op 
23 augustus 2018 bezwaar gemaakt tegen dit besluit. GS hebben besloten het advies van de 
commissie rechtsbescherming deels over te nemen en het bezwaar van ESD gedeeltelijk gegrond en 
gedeeltelijk ongegrond te verklaren.   

5 Inkoopprotocol  GS hebben de wijzigingen op het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2016 - 2020  vastgesteld.  

6 Besluit versterking gebouwen 
Groningen  

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft op 17 mei 2019 het Besluit versterking  
gebouwen Groningen vastgesteld. Met dit besluit wordt onder andere geregeld dat voortaan  sprake 
is van een publieke aansturing van de versterking. GS informeren Provinciale Staten per brief over dit 
besluit.  
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