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                WEEK 38     

                                                                                                                                                                              17 september 2019          

 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie Paramedir BV  GS verlenen een subsidie van 146.240 euro aan Paramedir BV in Groningen voor het project 'Urimoni'. 
Binnen dit project wordt gewerkt aan de ontwikkeling en de bouw van een prototype apparaat  om 
op de intensive care continu de urine van patiënten te monitoren.  

2 Subsidie A & F Interieur B.V.   GS verlenen een subsidie van 41.000 euro aan  A & F Interieurbouw B.V in Groningen voor het project 
'Kantenaanlijmmachine'  (zie persbericht) .  

3 Subsidie Klooster Ter Apel  GS verstrekken een subsidie van 25.000 euro aan  Klooster Ter Apel voor het digitaal educatief 
bezoekersprogramma Klooster Ter Apel in Virtual Reality (terug naar het jaar 1520).  

4 Subsidie ' Bewonersinitiatieven Zorg' Met de  regeling ' Bewonersinitiatieven Zorg' wordt beoogd om inwoners van de provincie in staat te 
stellen om de zorg voor elkaar op te kunnen pakken en daarmee het gat op te vullen dat ontstaat 
door de veranderingen in de zorg. GS hebben besloten uit deze regeling 18.600 euro subsidie te 
verlenen aan " Stichting Veur Mekoar mit Mekoar'  voor  " dorpsondersteuners Westerlee".  

5 Subsidie Future 4 Kids  GS  verlenen een subsidie van 90 duizend euro aan Stichting  Future voor Kids voor het project  Future 
4 Kids waarmee leerlingen (en ouders) al op jonge  leeftijd op een positieve manier regelmatig kennis  
maken met techniek.     

6 Afvalproblematiek AEB Amsterdam  Vanwege de problematiek van de AEB in Amsterdam vraagt de staatssecretaris van I &W om 
medewerking te verlenen bij het oplossen van dit (landelijk) probleem. GS reageren per brief op het 
verzoek van de staatssecretaris.  

7 Concept goedkeuringsbesluit 
faunabeheerplan 2019-2024   

GS stemmen in met het concept goedkeuringsbesluit faunabeheerplan 2019-2024  en informeren 
Provinciale Staten hierover per brief.  

8 Strategisch Beleidskader Cultuur 2012-
2028  

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor in te stemmen met het " Strategisch 
Beleidskader Cultuur 2012-2028. Wij zijn cultuur".   

9 Prestatieovereenkomst 2019 Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland   

GS stemmen in met de ondertekening van de  Prestatieovereenkomst 2019 Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland voor de vergoeding van de werkzaamheden van RVO.nl voor niet 
grondgebonden maatregelen POP3 2019.   

10 SER advies Europees Sociaal Fonds 2020 GS nemen kennis van het advies van de SER NNL over het Europees Sociaal Fonds 2020. 
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11 Begrotingswijziging t.b.v. NPG -
projecten  2019   

In september keert het Rijk 12,3 miljoen euro uit aan de provincie Groningen ten bate van het 
trekkingsrecht voor het Nationaal Programma Groningen (NPG). Met het ontvangen van de financiële 
middelen van het Rijk is de provincie verantwoordelijk voor een spoedige en juiste uitkering richting 
de projecten, zodat deze kunnen starten. Hiervoor is een begrotingswijziging nodig. 
GS stemmen in met de voorgestelde begrotingswijziging.  Provinciale Staten ontvangen hierover een 
brief   

12 Gemeentebezoek Het Hogeland 
  

Op 20 september 2019 brengt de Commissaris van de Koning een bezoek aan de gemeente  Het 
Hogeland. GS hebben kennis genomen van het programma van dit bezoek .  

13 Afzien coördinatie Windpark Delfzijl 
Zuid uitbreiding  

GS hebben besloten op grond van artikel 9f lid 6 Elektriciteitswet voor  Windpark Delfzijl Zuid 
Uitbreiding af te zien van de verplichte coördinatie op grond van artikel 9f lid 1  Elektriciteitswet. 

14 Afzien coördinatie windpark Oosterhorn   GS hebben besloten op grond van artikel 9f lid 6 Elektriciteitswet voor  Windpark Oosterhorn (Delfzijl 
Midden)  af te zien van de verplichte coördinatie op grond van artikel 9f lid 1  Elektriciteitswet.  

15 Vragen over veerdienst  GS beantwoorden vragen van  de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over de veerverbinding 
tussen de Eemshaven en Rosyth bij Edinburgh.  

16  Vragen over veiligheid veerdienst 
Eemshaven -  Edinburgh 

GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor het Noorden over de veiligheid 
in de Eemshaven rond de voorgenomen veerdienst Eemshaven - Edinburgh. 

17 Vragen over beschikbaarheid huisartsen 
in Oost - Groningen.  

GS beantwoorden vragen van  de Statenfractie van de ChristenUnie over de beschikbaarheid van 
huisartsen in Oost - Groningen gedurende de vakantieperiode.   

18 Vragen over lachgas  GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor het Noorden over het gebruik 
van lachgas in de provincie Groningen en de schadelijke gevolgen die dat kan hebben op de 
gezondheid van de gebruikers.  
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