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 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie project kringlooplandbouw  / 
NIL pootgoed sector 

GS verlenen een subsidie van € 48.725,- aan het Louis Bolk Instituut voor het project 
kringlooplandbouw/NIL pootgoed sector. Het gaat om het project 'Integrale verduurzaming van de 
pootaardappelteelt in Groningen' in 2020 ( zie persbericht).  

2 Subsidie Airogroup BV in Stadskanaal GS verlenen € 50.000,- subsidie aan Airogroup BV, een dochter van de Borgesius Holding in 
Stadskanaal. Het bedrijf heeft plannen om een nieuwe productiefaciliteit te realiseren voor de 
productie van nieuwe, duurzame vetsamenstellingen voor smering, verbinding en onderhoud in een 
duurzame verpakking op basis van plantaardige olie uit de regio  (zie persbericht).    

3 Intrekking RIG subsidie BioPack 
Packaging B.V.  

GS stemmen in met het voorstel van het SNN om de subsidieverlening aan BioPack B.V. in te trekken, 
het uitbetaalde voorschot van € 880.236,81 terug te vorderen en de curator te verzoeken het bedrag 
op te laten nemen in de lijst met concurrente schuldeisers. 

4 Schone lucht Akkoord  GS stemmen in met het ondertekenen van het Schone Lucht Akkoord (SLA). De inzet van het Akkoord  
is permanente verbetering van de luchtkwaliteit om gezondheidswinst voor iedereen in Nederland door 
vermindering van fijn stof en stikstofdioxide. 

 5 Regelement van orde GS Groningen  GS hebben besloten een wijziging aan te brengen in het regelement van orde GS Groningen.  
Vanwege de Corona - pandemie en de genomen maatregelen bestaat de behoefte aan de 
mogelijkheid om besluiten te nemen zonder dat GS op één plaats in vergadering bijeen is.     

6  Vragen ontheffing Groningen Airport 
Eelde  

GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over een ontheffing 
Wet natuurbescherming voor het doden van dieren bij Groningen Airport Eelde. 

7 Vragen voortgang Eiwittransitie  GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over de voortgang van de 
eiwittransitie. 

8 Vragen trajectcontroles op N - wegen GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van het CDA over het bericht dat de provincie 
Groningen geen aanvraag heeft gedaan voor trajectcontroles op twintig N-wegen. 
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