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 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie JC Electronics Leek  GS verlenen een subsidie van  € 50.000,-  aan JC Electronics in Leek voor het project ' Flying Probe '. 
Het gaat om een innovatieve meetmachine waarmee het bedrijf industriële elektronica efficiënter en 
nauwkeuriger kan repareren (zie persbericht).   

2 Subsidie Stichting Proefboerderijen 
Noordelijke Akkerbouw 

GS verlenen € 43.000 ,-  subsidie aan de Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA)  
voor innovatie projecten in de landbouw. Het gaat om demonstraties van mechanische 
onkruidbestrijding en het gebruik van robotica (zie persbericht).  

3 Subsidie Deltaplan Agrarisch 
Waterbeheer  

GS verlenen in het kader van het Derde Openstellingsbesluit Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) 
2019 een subsidie van  € 318.817,86 aan LTO Noord voor de uitvoering van het project 'Verminderen 
perceelemissie Hunze en Aa 's. Doel van het project is om alle landbouwers in het projectgebied 
bewust te maken van de problematiek rond perceelemissie en om minimaal 16 deelnemers  
maatwerkadvies (op het bedrijf) te leveren over de uit te voeren fysieke maatregelen met als doel de 
emissie van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten (met name fosfor en stikstof) van de erven te 
reduceren en hiermee een bijdrage te leveren aan de KRW-doelen. Het waterschap Hunze en Aa's 
draagt voor 50% bij in de kosten van dit project.   

4 Financiering Groninger Bodembeweging  GS verlenen € 220.000,-  subsidie aan de Groninger Bodem Beweging. Deze subsidie is aangevraagd 
voor uitvoerende werkzaamheden van GBB, die hetzelfde zijn als voorgaande jaren. Op basis van 
gemaakte afspraken tussen rijk en provincie financiert de provincie GBB. Het rijk staat garant voor dit 
bedrag dat terug vloeit via de regionale begroting. 

5 Voordracht Verkeersknooppunt 
Winschoten A-7 Blauwe Roos  

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor een opnamebesluit te nemen voor het 
project verkeersknoop aansluiting A7 Winschoten "Blauwe roos" en hiervoor gelijktijdig een 
planuitwerkingsbesluit te nemen. 

6 Brief over afstandsbediening en 
veiligheid van bruggen en sluizen  

GS informeren Provinciale Staten per brief over de veiligheid bij de afstandsbediening van bruggen en 
sluizen.  

7 Vragen verstoring vleermuizen en 
eekhoorns door bomenkap in Veendam 

GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over verstoring van 
vleermuizen en eekhoorns door bomenkap in Veendam.  
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