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               WEEK 50  

                                                                                                                                                                              10 december 2019    

  Onderwerp Besluit 

1 Onderzoek vlas en hennep     GS verlenen een subsidie van 17.000 euro aan de Nederlandse Vlas- en Hennepvereniging voor 
onderzoek naar duurzaamheid van de teelt van vlas en hennep. Deze  studie kan beleidsmakers 
ondersteunen om aandacht te schenken aan deze gewassen bij het opstellen van het landbouwbeleid 
van de EU na 2020.  

2 Subsidie Wij en Wadvogels  GS verlenen een subsidie van 529.858 euro als cofinanciering aan Vogelbescherming Nederland voor 
de uitvoering van het project Wij en Wadvogels,  gericht op de versterking van de inrichting van het 
Waddengebied voor vogels.  

3 Opgave Waddengebied -10 Swimway   GS verlenen een subsidie van 75.000 euro als cofinanciering aan de Waddenvereniging voor de 
uitvoering van het project Swimway, gericht op de vismigratie en ontwikkeling in het Waddengebied.    

4 Leden commissie rechtsbescherming  GS stemmen in met de benoeming van de leden en aanwijzing van de (plv) voorzitters van de 
commissie rechtsbescherming 2020-2024.  

5 Provinciale uur- ,auto- en huurtarieven 
2020  

De provincie Groningen brengt kosten in rekening voor werkzaamheden en/of dienstverlening die de 
provincie verricht voor externe afnemers. GS hebben de provinciale uur-, auto- en huurtarieven voor 
2020 vastgesteld.       

6 Subsidieplafond budget 'Biodiversiteit 
2019'.  

GS hebben besloten het subsidieplafond van het budget  'Biodiversiteit 2019' op te hogen naar 
315.000 euro.  

7 Zwemwateren in oppervlaktewateren  
voor 2020   

Op grond van de Europese Zwemwaterrichtlijn moeten jaarlijks de zwemgelegenheden in 
oppervlaktewateren worden aangewezen. Voor aanvang van het nieuwe zwemseizoen (1 mei t/m 1 
september) wijzen de provincies na overleg met de waterschappen de zwemwateren aan. GS stellen 
voor om komend seizoen 48 zwemwatergelegenheden en 2 potentiële zwemwatergelegenheden in 
oppervlaktewateren aan te wijzen.  

8 Vervanging Subsidieregeling CIAN door 
Cultuurpandenregeling   

GS hebben besloten de subsidieregeling Culturele Infrastructuur Aard- en Nagelvast (CIAN) volgend 
jaar te vervangen door de subsidieregeling Cultuurpanden provincie Groningen. GS hebben het 
subsidieplafond van de regeling vastgesteld op 300.000 euro.    
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9 Leningsovereenkomst Innovatiefonds 
Noord - Nederland  

GS stemmen in met het beëindigen van de leningsovereenkomst met het Innovatiefonds Noord-
Nederland B.V.(IFNN)onder voorbehoud dat er door Provinciale Staten geen wensen of bedenkingen 
naar voren worden gebracht. In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de middelen 
die vrijkomen bij het beëindigen van de leningsovereenkomst in te zetten als aggiostorting aan de 
NOM.  

10 Bestuursovereenkomst Groningen 
Bereikbaar  

GS stemmen in met verlenging van de bestuursovereenkomst Groningen Bereikbaar tot en met 31 
december 2020.  

11 Voortzetten nachttrein NS 2020 en 
2021 

Sinds 18 december 2015 rijdt NS iedere vrijdagnacht een nachttrein van Rotterdam naar Groningen. 
De nachttrein wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdrages van de provincies Groningen en 
Drenthe en de gemeente Groningen. De huidige overeenkomst eindigt dit jaar. GS hebben besloten 
de dienstregeling voort te zetten en hiervoor de ´Overeenkomst Nachttrein Groningen Drenthe 2020 
en 2021’ met NS Reizigers B.V. aan te gaan en stellen hiervoor  32.742 euro beschikbaar. 

12 WNB vergunning kolencentrale 
Eemshaven 

De Coöperatie Mobilisation fot the Environment (MOB) heeft in oktober 2018  een intrekkingsverzoek 
ingediend t.a.v. de Wnb vergunning van de RWE centrale in de Eemshaven. Op 20 december 2018 is 
dit verzoek afgewezen. Tegen deze afwijzing is bezwaar aangetekend.   
GS beslissen, in overeen stemming met het advies van de commissie Rechtsbescherming, het bezwaar 
ongegrond te verklaren.  

13 Geüpdate monitoringsplan rietproef 
Lauwersmeer  

GS hebben het geüpdate monitoringsplan rietproef Lauwersmeer vastgesteld.  

14 Beleidsregels salderen stikstof provincie 
Groningen  

GS hebben de Beleidsregels salderen stikstof provincie Groningen 2019 vastgesteld.  Provinciale 
Staten worden per brief geïnformeerd over het besluit (zie persbericht).      

15 Subsidieverordening VIA 2019 en KEI 
2019  

GS hebben de gewijzigde subsidieverordeningen Versneller Innovatie Ambities organisatie- innovatie 
2019 (VIA) en Kennis en Innovatie 2019 (KEI) vastgesteld.  De regelingen KEI en VIA worden sinds 
enkele jaren in Noord-Nederland aangeboden en uitgevoerd door SNN. 

16 Vragen over kwaliteit zwemwater GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de SP over de kwaliteit van het zwemwater in de 
provincie Groningen. 
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