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 Onderwerp Besluit 

1 Project Waddenmozaïek  GS stellen 429.000 euro subsidie beschikbaar (als cofinanciering) aan Natuurmonumenten voor de 
uitvoering van het project Waddenmozaïek, gericht op de voedselbeschikbaarheid in de Waddenzee.  

2 Ecologische stapsteen Tjuchem  GS verlenen een subsidie van 125.000 euro aan het Waterschap Hunze & Aa 's voor het project 
'ecologische stapsteen Tjuchem'.  

3 Swingin' Groningen 2019  GS verlenen 30.000 euro subsidie aan Swingin' Groningen 2019. Het is de 25e editie van het jaarlijkse 
festival waarbij de gehele maand juni activiteiten en optredens zijn.  

4 Opwaardering garnalendoppen  GS verlenen 71.826 euro subsidie aan het consortium o.l.v. het bedrijf Telson B.V. in Lauwersoog voor 
het EFRO Valorisatieproject ' Opwaardering garnalendoppen'.  

5 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland  GS stemmen in met de voortzetting van het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland en stellen 
hiervoor 70.000 euro beschikbaar.   

6 Dwangsom Borg Recycling  GS hebben besloten Gebroeders Borg Recycling B.V. in Farmsum een last onder dwangsom op  te 
leggen om daarmee het bedrijf te bewegen een vloeistofdichte voorziening aan te leggen dan wel de 
opslag van bodem-bedreigende stoffen zonder passende voorziening te staken.  

7 Verkeersbesluit Adorp  Overeenkomstig het advies van de Commissie Rechtsbescherming hebben GS besloten alle bezwaren 
op twee verkeersbesluiten binnen het herinrichtingsplan Adorp niet - ontvankelijk te verklaren. Tegen 
de verkeersbesluiten waren 59 bezwaarschriften ingediend.  

8 Rapportage Aanpak Ring Zuid GS informeren Provinciale Staten met rapportage T3-2018 over de voortgang van het project Aanpak  
Ring Zuid.   

9 Lasers voor ganzenbestrijding  GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over de handhaving 
m.b.t. lasers voor ganzenbestrijding.  

10 Financiering infrastructurele projecten GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de PVV over een aantal infrastructurele projecten.      

11 Bodemtrillingen bij Veendam  GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over bodemtrillingen 
bij Veendam.  

12 Aanvaringen van bruggen  GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van GroenLinks over de aanvaring van bruggen.   
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