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               WEEK 11     

                                                                                                                                                                              10 maart 2020    

                                                                                                                                                                                  Onderwerp Besluit 

1 Leefbaarheidsprogramma 2020-2023 GS hebben het Leefbaarheidsprogramma 2020-2023 vastgesteld. Het leefbaarheidsprogramma is de 
uitwerking van de kadernota Leefbaarheid (zie persbericht).   

2 Subsidie project circulair bouwen   GS verlenen € 40.000,- subsidie aan C+M+B Ontwikkeling BV in Groningen voor het project 'Circulair 
gebouw van de toekomst' (zie persbericht).  

3 Subsidie Landschapsbeheer Groningen   GS verlenen € 124.900,-  subsidie aan Landschapsbeheer Groningen voor het project  'Herstel 
Slingertuinen 2020-2022'. Landschapsbeheer Groningen voert de herstelprojecten ruim 10 jaar uit in 
de hele provincie. De tuinen zijn onderdeel van het cultuurhistorische erfgoed van de provincie 
Groningen. Het voorgaande project 'Slingertuinen 2016-2018' is succesvol afgerond en 
Landschapsbeheer Groningen zal in dit vervolgproject 4 slingertuinen herstellen. De eigenaren 
tekenen een overeenkomst waarmee ze verklaren de tuin minimaal 6 jaar in deze staat te houden. 

4 Brief over SiC -vezels    GS beantwoorden een brief van de heer Wams over de emissie van SiC-vezels en de oproep om de 
uitstoot van de blazers van het bedrijf ESD-SIC bv in Farmsum te meten. De brief is besproken in de 
Statencommissie van 26 februari. Provinciale Staten ontvangen een afschrift van de antwoordbrief.  

5 Akkoord van Groningen GS stemmen in met lidmaatschap voor het Akkoord van Groningen voor 2020 en 2021 en stellen 
hiervoor € 250.000,- beschikbaar. Het Akkoord van Groningen is in 2009 opgericht als samen-
werkingsverband tussen Gemeente Groningen, Provincie Groningen, RUG, Hanzehogeschool 
Groningen, UMCG en MBO instellingen Alfacollege en Noorderpoort college (sinds 2019).  
Doel van het Akkoord van Groningen is het versterken van kennisstad Groningen, het laten groeien 
van het innovatieve bedrijfsleven en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in stad en regio 

6 Bestedingsplan Verkeer en Vervoer 
2020 provincie Groningen  

GS hebben het Bestedingsplan Verkeer en Vervoer 2020 provincie Groningen vastgesteld. In dit 
bestedingsplan worden 82,3 miljoen euro  voor verkeer en vervoer toegedeeld op basis van de 
septembercirculaire provinciefonds 2019.  

7  Brief stand van zaken Coronavirus  GS informeren Provinciale Staten  per brief over voorbereidingen en maatregelen die binnen  de 
organisatie van de provincie worden getroffen ter voorbereiding op een uitbraak van het Coronavirus 
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in Groningen en ziektegevallen binnen de provinciale organisatie.     

8 Vragen carbidschieten  GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van het CDA over de toekomst van het 

carbidschieten in de provincie Groningen n.a.v. de nieuwe landelijke vuurwerkregels.  

9 Vragen treinverbinding Groningen - 
Delfzijl   

GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij van de Arbeid over de dienstregeling van  
het regionaal treinvervoer na de realisatie van de doorkoppeling van de sporen in het project 
Spoorzone Groningen.  

10 Vragen bomenkap  GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over bomenkap aan 
de Zernikelaan in Groningen.  

11  Vragen toezicht waterschappen   GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor het Noorden over toezicht op de 
waterschappen.  

12 Vragen dieselolielekkage in bodemlagen 
en drinkwater 

GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor het Noorden over het winningsplan 
van Nedmag en over dieselolielekkage en de risico's voor bodemlagen en drinkwater. 
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