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 Onderwerp Besluit 

1 Nouryon winningsplan Heiligerlee GS adviseren inzake de wijziging van het instemmingsbesluit voor de zoutwinning van caverne N door 
Nouryon in Heiligerlee. Met deze wijziging wordt Nouryon de verplichting opgelegd om eerst een 
sluitingsplan voor de niet meer in productie zijnde cavernes E en/of G in te dienen bij de minister van 
EZK. Pas na goedkeuring van dit sluitingsplan door de minister kan caverne N worden ontwikkeld. 

2 Project Kontaktlo(o)s Laden GS hebben ingestemd met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst Kontaktlo(o)s Laden. In 
dit project werken 11 bedrijven aan het ontwikkelen en demonstreren van innovatieve producten en 
diensten voor inductieve oplaadsystemen voor elektrische fietsen en autonome voertuigen. 

3 Subsidieregeling fysieke investeringen 
agrarische ondernemingen 

GS hebben de POP 3 subsidieregeling opengesteld voor fysieke investeringen voor innovatie en 
modernisering van agrarische ondernemingen Veenkoloniën 2019. Het subsidieplafond is vastgesteld 
op € 4,6 miljoen.  

4 Subsidie innovatie bibliotheekwerk GS verlenen een subsidie van € 692.400,- aan Biblionet Groningen voor de uitvoering van de 
innovatieprojecten. 

5 Subsidie Advanced Climate Systems GS verlenen een subsidie van € 144,517,- aan Advanced Climate Systems BV in Leens voor het project 
Smart Cities need Connected Buildings. Het gaat hier om ontwikkeling van een nieuw open 
softwaresysteem voor klimaatbeheer in gebouwen.  

6 Subsidie Organ Assist Products GS verlenen een subsidie van € 200.000,- aan Organ Assist Products BV voor het project OASUS. Het 
plan betreft de introductie van systemen 'Liver assist' en 'Kidney assist' op de Amerikaanse markt. 

7 Subsidie Kwartelkoning Oldambt GS verlenen een subsidie van € 82.200,- aan de Argarische Natuurvereniging OostGroningen (ANOG) 
voor het project 'last-minutebeheer kwartelkoning Oldambt' voor het beter beschermen van de 
zeldzame akkervogel de kwartelkoning. 
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