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               WEEK 47  

                                                                                                                                                                             19 november 2019    

    Onderwerp Besluit 

1 Biologische demo's op zandgronden  GS verlenen een subsidie van 30.267 euro aan de stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw 
voor het project  ' Biologische demo's op zandgronden '. De demo is bedoeld om ondernemers  kennis 
te laten maken met de anderen gewassen en een beeld te geven van de potentie van deze gewassen 
op lichtere gronden.      

2 Subsidie Sulfateq    GS verlenen een subsidie van 109.216 aan Sulfateq voor een project gericht op het ontwikkelen van 
een preventief middel tegen acute nierschade.  

3 Vergunning Wet Natuurbescherming 
EEW derde lijn  

GS stemmen in met het verlenen van de Wet Natuurbeschermingsvergunning aan EEW voor het 
realiseren en in werking hebben van een derde afvalverbrandingslijn.  

4 Verlenging Luchtapp en Meetnet 
Oosterhorn e.o.    

GS nemen kennis van de eindrapportage evaluatie Luchtapp Oosterhorn en stemmen in met de 
verkenning van de doorontwikkeling van de luchtapp . De uitkomsten van de doorontwikkeling  
worden medio 2020 verwacht. De luchtapp en meetnet werden in 2018 ontwikkeld na klachten over 
geurhinder in het gebied rondom het industrieterrein Oosterhorn.   

5 Uitstel uitvoering Snel Internet 
Groningen  

GS stemmen in met het verzoek om uitstel voor de uitvoering van de aanleg met snel internet door 
Rodin Broadband Groningen met 18 maanden, tot en met 15 mei 2021. In die periode kunnen 1800 
extra adressen in de provincie , die eerder buiten de subsidieregeling Snel Internet Groningen vielen, 
alsnog worden aangesloten.  

6 Herziening Omgevingsvisie en nieuwe  
Omgevingsverordening   

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor in te stemmen met het beleidsneutraal 
vernieuwen van de Omgevingsverordening op basis van de huidige Omgevingsvisie zodat tijdig wordt 
voldaan aan de eisen van de Omgevingswet.  Daarmee wordt het huidige beleid gecontinueerd  totdat 
een nieuwe Omgevingsvisie wordt vastgesteld.    

7 Toedeling middelen NPG  In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor in te stemmen met de financiële opbouw 
Nationaal Programma Groningen.  

8 Zienswijze wijziging Tijdelijke wet 
Groningen  

GS stemmen in met de Zienswijze Wijziging Tijdelijke wet Groningen ( onderdeel versterking). De 
zienswijze is een technisch inhoudelijke reactie op het wetsvoorstel en bevat twee delen.  Deel één is 
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een reactie op hoofdlijnen op het wetsvoorstel, waarbij de uitgangspunten voor de publieke 
aansturing van de versterkingsaanpak, die op 11 maart 2019 zijn vastgesteld leidend zijn. Het tweede 
deel is een bijlage waarbij artikelsgewijs het wetsvoorstel wordt bekritiseerd.  
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