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                 WEEK 41    

                                                                                                                                                                              8 oktober 2019      

 Onderwerp Besluit    

1 Subsidie Drukkerij de Bruin   GS verlenen 50.000 euro subsidie aan Drukkerij de Bruin in Zuidbroek voor het project 'VarriiPallet". 
Het gaat om de ontwikkeling en productie van een pallet van karton (zie persbericht) .   

2 Subsidie project 'Prototype Frisbouw' GS verlenen 52.578 euro subsidie aan Frisbouw BV in Borger en bouwbedrijf Kooi B.V. in Appingedam 
voor het project 'Prototype Frisbouw'.  

3 Subsidie Groninger City Club  GS verlenen in het kader van de Retailagenda provincie Groningen een subsidie van 52.088 euro aan 
de Groninger City Club voor de uitvoering van een vijftal projecten van de Uitvoeringsagenda van de 
Groninger City Club en Bedrijvenvereniging WEST 2019.    

4 Subsidie Stichting Promotie Platform 
Leek  

GS verlenen in het kader van de Retailagenda provincie Groningen een subsidie van 30.400 euro aan  
Stichting Promotie Platform Leek voor de uitvoering van de detailhandelsvisie Leek.  

5 Co - financiering Proceskosten Groene 
Motor 

GS stemmen in met een cofinancieringsbijdrage van 150.000 euro aan het NPG project  
' Innovatiemotor Groene Energie en Chemie' en dit te dekken uit het krediet innovatiemotor groene 
energie.     

6 Advies reikwijdte en detailniveau Verda   Voor het opstarten van de m.e.r. - procedure van het bedrijf Verda hebben GS een advies vastgesteld 
over de Reikwijdte en Detailniveau van het door het bedrijf op te stellen Milieu Effect Rapport.  

7 Incidenteel cultuurbudget, ronde 12    GS  hebben besloten uit het Incidenteel Cultuurbudget ronde 12 een subsidie van 15.000 euro te 
verlenen aan Stichting Koorplein Noord Nederland voor het project ' Zing Zing ; Van elkaar leren'.  

8 Tweede wijzigingsplan PIP 
Waterberging en Natuur Zuidelijk 
Westerkwartier  

GS hebben het  " Tweede wijzigingsplan PIP Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier" met 
bijbehorende toelichting, regels en verbeelding vastgesteld. Het besluit zal worden gepubliceerd in de 
Staatscourant en regionale kranten.  

9 Bezwaren van ChemCom   GS hebben besloten conform het advies van de commissie rechtsbescherming de bezwaren van 
ChemCom ongegrond te verklaren. ChemCom had bezwaarschriften ingediend tegen het  openbaar 
maken van samenvattingen van twee  BRZO- inspectierapporten. 

10 Voordracht  aanpak N995 Bedum - 
Onderdendam en N982 Ronde 
Zwijnshok  - Oldehove 

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor in te stemmen met reconstructies aan de  
N995 Bedum - Onderdendam en de N982  Ronde Zwijnshok  - Oldehove.  De  werkzaamheden worden 
uitgevoerd om de verhardingsconstructies van beide wegen te verbeteren.   
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11 Vragen over drijvende zonneparken  GS geven antwoord op  vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over drijvende 
zonneparken.  

12 Vragen over de pilot eikenprocessierups 
en verhogen biodiversiteit  

GS geven antwoord op  vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over de proef in 
Wapserveen in Drenthe met de bestrijding van de  eikenprocessierups door het lokken van natuurlijke 
vijanden van de rups.   

13 Vragen over gezichtsbedekkende 
kleding in OV    

GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de PVV over handhaving van  gezichtsbedekkende 
kleding in het Openbaar Vervoer.   

14 Vragen over wild uitstap plaatsen  GS geven antwoord op  vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over de aanleg van  
wild uitstap plaatsen / fauna uittreed plaatsen in Groningen n.a.v. melding over verdronken reeën in 
het A.G. Wildervanckkanaal.  
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