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               WEEK 26 

                                                                                                                                                                              25 juni 2019   

                Onderwerp Besluit 

1 Subsidie project "2D Data matrix 
codering". 

GS verlenen 32.500 euro subsidie aan Opthec B.V. in Groningen voor het  project "2D Data matrix 
codering". Het bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling en de productie van Intra - oculaire lenzen 
en instrumenten voor de oogheelkunde (zie persbericht).       

2 Subsidie project " Investering IN 
Mitablock" 

GS  verlenen 335.875 euro subsidie aan Bartex  B.V. in Groningen voor het  project " Investering in 
Mitablock". Het gaat om een machine voor het maken van zogenaamde vlakliggende fotoboeken 
waarin ( panorama) foto's over twee pagina's doorlopen (zie persbericht).     

 3 Subsidie  " nieuwbouw Pronkjewail 
Hybrid " 

GS  verlenen 33.495 euro subsidie aan Rondvaartbedrijf Kool Groningen voor het project  
"nieuwbouw Pronkjewail Hybrid ". Het Rondvaartbedrijf gaat een  nieuwe  open rondvaartboot 
bouwen die voldoet aan de nieuwste eisen op gebied van CO2 uitstoot (zie persbericht).  

 4 Subsidie project "Boost-Up" GS  verlenen 275.000 euro subsidie aan Stichting Boost -Up voor het project "Boost-Up" . Het gaat om 
een stimuleringsprogramma waarin  50 ervaren ondernemers jonge  ambitieuze Groninger 
ondernemers met kansrijke initiatieven in de regio  begeleiden, coachen en ondersteunen waardoor 
de kans op snelle groei bij deze ondernemers vergroot wordt. De Stichting verwacht komende jaren 
30 bedrijven te ondersteunen.  

5 Subsidie ' het Oldambt in de Toekomst'  GS  verlenen 12.500 euro subsidie aan Stichting Landschap Oldambt voor het symposium ' het 
Oldambt in de Toekomst'.  

6 Subsidie Steenfabriek Rusthoven  GS  verlenen 135.000 euro subsidie aan Stichting Groninger Landschap voor hertstel en herinrichting 
van het terrein van de oude steenfabriek Rusthoven.  

7 Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer  Collectieven van agrariërs die landbouwgronden beheren kunnen een vergoeding krijgen voor het 
beheer en de inrichting van (agrarische) natuurgebieden en landschappen (ANLB). GS hebben 
besloten de plafonds voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer t.b.v. categorie water voor 2020 en 
2021 vast te stellen voor 152.000 euro per jaar.  

8 Ophogen Subsidiestelsel Natuur en 
Landschap  

Via het subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) verlenen provincies subsidie voor het behoud en de 
ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en landschappen.  Die gebieden zijn aangegeven in het 
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Natuurbeheerplan van de provincie. GS hebben besloten het subsidieplafond voor aanvragers op te 
hogen met  56.000 euro.   

9  Portefeuilleverdeling en nevenfuncties  GS  hebben de portefeuilleverdeling, de onderlinge vervanging,  de vervanging van de CdK en de 
toedeling van uit functie  vloeiende nevenfuncties vastgesteld. Provinciale Staten, gemeenten, 
waterschappen en provincies worden hierover per brief geïnformeerd. 

10 Strategisch Bestuurlijk Overleg 
meerjarenprogramma Ruimte en 
Transport  

GS informeren Provinciale Staten per brief over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg Rijk- Regio 
op 15 mei 2019 over het BO MIRT, het meerjarenprogramma Ruimte en Transport. Het overleg vindt 
twee keer per jaar plaats op een andere locatie in het Noorden.  

11 Subsidie detailhandelsvisie gemeente 
Westerkwartier  

GS verlenen 12.500  euro subsidie aan de gemeente Westerkwartier voor het opstellen van een 
detailhandelsvisie voor de gemeente Westerkwartier. De aanvraag past binnen de kaders van de 
subsidieregeling Retailagenda provincie Groningen.  

12 Subsidie gemeente Appingedam voor 
Vliesgevelwoningen en sociale teams   

In het kader van de projectenlijst Nationaal Programma Groningen 2018 stemmen GS in met een 
subsidie van 7.500.000 euro aan de gemeente Appingedam voor de projecten " Sloop en nieuwbouw 
Vliesgevelwoningen Opwierde-Zuid " en 'Sociale gemeenteteams voor luisterend oor '.  

13 Subsidie gemeente Midden-Groningen 
'pilot aardgasloze wijk' en  sociale teams   

In het kader van de projectenlijst Nationaal Programma Groningen 2018 stemmen GS in met een 
subsidie van 6.140.000 euro aan de gemeente Midden-Groningen voor de projecten " Pilot 
aardgasloze wijk Hoogezand " en  ' Sociale gemeenteteams voor luisterend oor '. 

14 Subsidie gemeente Groningen voor 
meerkosten sloop en nieuwbouw en 
sociale teams 

In het kader van de projectenlijst Nationaal Programma Groningen 2018 stemmen GS in met een 
subsidie van 4.150.000 euro aan de gemeente Groningen voor de projecten " Meerkosten sloop en 
nieuwbouw huurwoningen Ten Post' en ' Sociale gemeenteteams voor luisterend oor '. 

15 Instemmingsbesluit EnergyStock 
Zuidwending/Ommelanderwijk   

GS informeren het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over het instemmingsbesluit 
opslagplan EnergyStock Zuidwending - Ommelanderwijk, monitoringsverplichting.   

16  Voordracht vaststellingsbesluit gasjaar 
2019 - 2020 

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor een zienswijze in te dienen op het ontwerp 
vaststellingsbesluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat voor het Groningenveld voor 
het gasjaar  2019-2020.   
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