
 
 
 
 
 
 

   Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
       Gedeputeerde Staten 

 

Martinikerkhof 12 Sint Jansstraat 4 Postbus 610 Telefoon www.provinciegroningen.nl 

9712 JG  Groningen 9712 JN Groningen 9700 AP Groningen 050 316 4911 info@provinciegroningen.nl 
     

De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeling Bestuur, Juridische Zaken & Communicatie: 050 3164160.  
BTW: NL0019.32.822.B01 / KvK: 1182023 / IBAN: NL84 ABNA 0446 0456 91 / BIC: ABNANL2A 

 

               WEEK  15     

                                                                                                                                                                              7 april 2020    

                                                                                                                                                                                  

        

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

  

 

 Onderwerp Besluit 

1 Start procedure windpark Eemshaven- 
West  

GS informeren Provinciale Staten per brief over de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot 
windpark Eemshaven - West en het voornemen om de Provinciale Coördinatieregeling (PCR) toe te 
passen en een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor het windpark op te stellen.  

2 MER RWE Eemshaven  GS informeren Provinciale Staten per brief over de behandeling van het Milieueffectrapport (MER) 
van RWE over de verhoging van de bijstook van biomassa van 15% naar 30% in de kolencentrale in de 
Eemshaven.  

3 Extra Sneltrein Groningen - Leeuwarden  GS informeren Provinciale Staten per brief over de stand van zaken van het RSP-project Extra 
Sneltrein Groningen Leeuwarden (ESGL). Door het annuleren van werkzaamheden, door de 
aannemer, in oktober 2019 wil ProRail in november dit jaar het treinverkeer zo'n twee weken 
stilliggen in een periode buiten de schoolvakanties voor werkzaamheden op het Friese deel van het 
traject. De provinciebesturen van Groningen en Fryslân vinden dit onwenselijk en hebben gesproken 
met de Raad van Bestuur van ProRail. Provinciale Staten worden in een brief geïnformeerd over de 
uitkomst van het gesprek.  

4 Voordracht ontwerpbegroting 2021, 
jaarstukken 2019 OV-bureau en 
landelijk convenant Sociale Veiligheid 
2020-2025 

Met een voordracht stellen GS Provinciale Staten in de gelegenheid om zienswijzen op de 
ontwerpbegroting van het OV-bureau Groningen-Drenthe in te dienen. Gelijktijdig worden  
Provinciale Staten geïnformeerd over de jaarstukken 2019 van het OV-bureau Groningen-Drenthe en 
deelname aan het convenant Sociale Veiligheid 2020-2025.  

5 Leden commissie bodemdaling  GS stemmen in met het herbenoemen van de leden van de commissie bodemdaling. 

6 Vragen Boonerschanskerbrug/ 
Uldersbrug  

GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de PVV over de geplande werkzaamheden in 2020 
aan de Booneschanskerbrug en de Ulsderbrug door de gemeenten Oldambt en Westerwolde. 

7 Vragen bomenkap Veendam  GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over bomenkap bij 
begraafplaats de Buitenwoelhof in Veendam.  
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