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               WEEK 35  

                                                                                                                                                                              27 augustus 2019    

 Onderwerp Besluit 

1 Wijziging gemeenschappelijke regeling  
Havenschap Groningen Seaports   

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de gemeenschappelijke regeling van 
Havenschap Groningen Seaports  (GSP) aan te passen omdat de gemeente Eemsmond per 1 januari  
2019 is opgegaan in de gemeente Het Hogeland.  

2 Lening Scheepsbouwfonds Nesec  In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor een lening van 15 miljoen euro te 
verstrekken ter funding van het Nesec Shipping Debt Fund (NSDF). De scheepsbouw sector is een  
economische factor van betekenis in Groningen en de rest van het Noord Nederland. Op  initiatief  
van de provincie Groningen heeft een marktverkenning plaatsgevonden van de Noordelijke maritieme 
sector in algemeenheid en de Groningse specifiek. Daaruit kwam de financieringsproblematiek 
(beperkte kredietmogelijkheden) naar voren. Inzet van het NSDF zou daarbij een helpende hand 
kunnen bieden.  

3 Subsidie voor OldStar Sports 2019  Het Nationaal Ouderenfonds heeft Walking Football geïntroduceerd. Door de aangepaste regels  kan 
iedereen, ongeacht zijn of haar fitheid, meespelen. Omdat er behoefte is aan andere walking sports  
start het Nationaal Ouderenfonds met het opzetten van Walking korfbal, hockey, tafeltennis en 
basketbal. GS steunen dit initiatief en verlenen een subsidie van 19.650 euro aan het Nationaal  
Ouderenfonds voor OldStars Sport 2019.   

4 RIG afwijzing LMB Oosterhoff Het uitbreidingsproject van Landbouwmechanisatiebedrijf Oosterhoff voldoet volgens het SNN niet 
aan de eisen van de RIG2017.  GS gaan akkoord met advies van het SNN om  LMB Oosterhoff B.V. 
geen bijdrage te verlenen uit de RIG 2017 middelen en de aanvraag af te wijzen.  

5 Zonnepark Raadhuisweg Oude Pekela  GS hebben besloten de locatie Raadhuislaan in Oude Pekela aan te wijzen voor het plaatsen van 
zonneparken van 56 hectare en 23 hectare voor een periode van maximaal 30 jaar.    

6 Brief ministerie van Binnenlandse Zaken 
over gelijk speelveld Groningse 
ondernemers  

In een brief verzoeken GS  minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties alles in 
het werk te stellen om een gelijk speelveld te creëren waardoor alle Groningse aannemers de kans 
krijgen om deel te kunnen nemen aan schadeherstel van woningen met aardbevingsschade en aan de 
versterkingsoperatie.  

 7    NPG Loket Leefbaarheid  GS stemmen in met de Subsidieregeling loket leefbaarheid provincie Groningen 2019 en hebben het 
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Subsidieplafond van de regeling voor de periode van 2 september 20919 t/m 31 december 2020 
vastgesteld op 1.134.600 euro.   

8 Statenvragen verjagen roeken in de 
gemeente Groningen  

GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over ontheffing voor het 
verjagen van roeken in de gemeente Groningen. 
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