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 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie aanpassing doorgaande routes  GS verlenen een subsidie van 100.000 euro aan de gemeente Het Hogeland voor planvorming voor 
doorstroming van landbouwverkeer, doorgaande routes en verkeersveiligheid in Ulrum, Leens en 
Wehe-den-Hoorn.    

2 Subsidie Move 2 Innovate  GS verlenen een subsidie van 63.328 euro aan het consortium Move2Innovate B.V. voor het project  
'Move 2 Innovate'. Het project is gericht op het koppelen van data uit verschillende Noord -
Nederlandse laboratoriumfaciliteiten op het gebied van bewegen, waardoor het MKB in staat wordt 
gesteld om sneller innovatieve producten te ontwikkelen en te toetsen.   

3 Regionale Investeringssteun Groningen 
2019  

GS stemmen in met het advies van SNN om acht projecten af te wijzen voor RIG2019 in verband met 
overschrijding van het beschikbare budget.  

4 Subsidies Voedselbanken Groningen en 
Kledingbanken Maxima   

GS verlenen een subsidie van 40.000 euro aan Voedselbanken Groningen en een subsidie van 15.000 
euro aan Samenwerkingsverband Kledingbanken Maxima.  

5 Brief schadeloketten gemeente 
Veendam  

De gemeente Veendam pleit in een lobbybrief aan de minister van EZK voor de inrichting van één 
schadeloket voor alle vormen van mijnbouwschade. GS laten de gemeente Veendam  in een brief 
weten zich nog te beraden over het een standpunt ten aanzien van één loket voor alle 
mijnbouwschade.     

6 Nazorgheffing stortplaatsen 2020   In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS  voor het tarief vast te stellen van de 
nazorgheffing voor stortplaatsen en baggerspeciedepots  in de provincie Groningen voor het jaar 
2020.  

7 Vragen verondiepen plassen GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over het verondiepen van 
plassen met vervuild slib. 

8 Vragen over bodycams in Arriva treinen GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van GroenLinks  n.a.v. een proef van vervoerder 
Arriva om stewards op de treinen in Groningen en Friesland uit te rusten met een bodycam.   
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