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 Onderwerp Besluit 

1 Volkskredietbank  Noord - Oost 
Groningen  

GS stemmen in met verlengen van de termijn tot 31 december 2019  waar binnen de deelnemers aan 
de gemeenschappelijke regeling  Volkskredietbank  Noord - Oost Groningen voorzieningen kunnen 
treffen door de  vorming van de nieuwe gemeente Het Hogeland.  

2 Ophoging budget POP 3  GS hebben besloten het subsidieplafond van de POP3 maatregel 2 op te hogen met 96.000 euro zodat 
alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Het gaat om investeringen voor innovatie en 
modernisering van biologische landbouwbedrijven.  

 3 Omgevingsverordening natuurnetwerk 
De Drie Polders   

GS stemmen in met de aanpassing van de begrenzing van het Natuur Netwerk Nederland in de 
omgevingsgevergunning maatwerk De Drie Polders. Het gaat om de realisatie van waterbergings- en 
natuurgebieden in het Westerkwartier.   

4 Incidenteel Cultuurbudget 11e ronde  GS hebben besloten 2 projecten subsidie te verlenen vanuit het Incidenteel Cultuurbudget 11e ronde. 
Het gaat om een subsidie van 25.000 euro aan Stichting Noord Nederlands Orkest voor "In Vrijheid 
Beethoven 9" en zestig duizend euro subsidie aan Stichting Peerd voor HAIM.  

5 Voordracht Nota Grondbeleid   In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de Nota Grondbeleid niet te herzien in 
afwachting van de invoering van de nieuwe Omgevingswet.  

6 Afdoening motie Geitenstop  GS informeren Provinciale Staten over de afdoening van de motie Geitenstop provincie Groningen. Uit 
overleg met de gemeenten is gebleken dat zij zich bewust zijn van de gezondheidsrisco's van geiten- 
houderijen en dat zij over ruimtelijk instrumentarium beschikken - waaronder het nemen van een 
voorbereidingsbesluit- om deze risico's te beperken.  Er wordt daarom geen voordracht gedaan voor  
het nemen van een provinciaal voorbereidingsbesluit.  

7 Zienswijze gaswinning  GS informeren Provinciale Staten per brief over het vaststellen van de zienswijze gaswinning.  

8 Beantwoording vragen schadeherstel  GS beantwoorden vragen van de Statenfracties van de Partij voor het Noorden, Partij voor de Dieren,  
SP, Forum voor Democratie, 50PLUS en Groninger Belang  over vertraging afhandeling 
schadegevallen. 
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