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 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie Kuurman Holding BV  GS verlenen van een subsidie van € 32.750,- aan Kuurman Holding BV in Hoogezand voor het project 
'Recyclingsmachine' (zie persbericht). 

2 Subsidie voor het project 'SHIELDS' GS verlenen € 75.000,-  subsidie aan Polyganics B.V. in Groningen voor het project 'SHIELDS'. In dit 
project wordt in een klinische omgeving de werking, de veiligheid en de effectiviteit aangetoond van 
een soort pleister voor gebruik na lever- en alvleesklieroperaties (zie persbericht). 

3 Subsidie SEM Energy BV in Ter Apel GS verlenen een subsidie van € 100.000,- aan SEM Energy BV in Ter Apel voor het project "H2OPE AD 
BIO''. Binnen dit project bouwt en test SEM Energy BV een pilotinstallatie om op commerciële schaal 
drijfmest te ontwateren en te optimaliseren voor de productie van biogas, groeimedia en organische 
meststof. 

4 Subsidie project '' Intelligente 
slokdarmkatheter " 

GS verlenen € 63.418,- subsidie aan Pulmotech BV in Groningen voor het project 'Intelligente 
slokdarmkatheter'. Binnen dit project ontwikkelt het bedrijf een intelligente slokdarmkatheter die het 
mogelijk maakt om patiënten op de Intensive Care van ziekenhuizen de optimale kunstmatige 
beademing te geven. 

5 Verlenging Meetnet en Luchtapp GS  stemmen in met de verlenging van het Meetnet en de Luchtapp van 1 juli 2020 tot 1 november 
2020. Door de Corona-crisis loopt de evaluatie van het Meetnet en daarmee ook de besluitvorming 
over het al dan niet voortzetten van de Luchtapp en het Meetnet vertraging op.  
Met de leden van de projectgroep Luchtapp/Meetnet is afgesproken de Eindrapportage Evaluatie 
Meetnet TNO te verzetten van maart naar juni. Dan zullen naast de eindrapportage, ook de 
voortzetting of beëindiging van de Luchtapp en het Meetnet besproken worden. GS nemen medio 
september 2020 een besluit over het advies.  

http://www.provinciegroningen.nl/
http://www.provinciegroningen.nl/
mailto:info@provinciegroningen.nl
mailto:info@provinciegroningen.nl


 
 
 
 
 
 

   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 

6 Verlenging REP programma GS hebben het wijzigingsbesluit van het Uitvoeringskader Ruimtelijk Economisch Programma ZZL 
Regionaal deel - Groningen vastgesteld. De wijziging houdt in dat (net als het REP-SNN programma) 
het provinciale REP-programma met drie jaar wordt verlengd tot eind 2025. 

7 Sloop karakteristieke gebouw Winsum GS laten B &W van de gemeente Hogeland weten geen bedenkingen te hebben tegen de sloop van 
het karakteristieke gebouw aan de Kerkstraat 17a te Winsum en stemmen in met een 
omgevingsvergunning voor de bouw van 15 appartementen op die locatie. Hiervoor was op 29 maart 
2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend.  

8 Bezwaren tegen omgevingsvergunning 
tijdelijke wegen Windpark Geefsweer  

GS besluiten, conform het advies van de commissie Rechtsbescherming, de bezwaren van de in 
oprichting zijnde belangenverdedigingsorganisatie Stichting Burgerinitiatief zuidelijke dorpen Delfzijl 
en de heren Brons, de Jong en Wierenga tegen de omgevingsvergunning voor het aanleggen van 
tijdelijke wegen ten behoeve van het Windpark Geefsweer, niet-ontvankelijk te verklaren. 

9 Zonnepark  Veendijk in Bellingwolde GS stemmen in met het aanwijzen van de locatie Veendijk in Bellingwolde (gemeente Westerwolde) 
voor het plaatsen van een zonnepark met een omvang van 58 hectare voor een periode van maximaal 
30 jaar. 

10 Zonnepark Veenweg te Ter Apel GS stemmen in met het aanwijzen van de locatie Veenweg in Ter Apel (gemeente Westerwolde) voor 
het plaatsen van een zonnepark met een omvang van 32 hectare voor een periode van maximaal 30 
jaar. 

11 Zonnepark  Vloeiveldweg in Harpel GS stemmen in met het aanwijzen van de locatie Vloeiveldweg in Harpel (gemeente Westerwolde) 
voor het plaatsen van een zonnepark met een omvang van 76 hectare voor een periode van maximaal 
30 jaar. 

12 Advies minister van EZK voor het 
gasjaar 2020-2021 

GS hebben het advies aan de minister van EZK voor het gasjaar 2020-2021 vastgesteld. Provinciale 
Staten worden hierover per brief geïnformeerd. Net als voorgaande jaren is het advies opgesteld in 
afstemming met de Groninger gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio. Ook Provinciale Staten 
hebben input voor het advies gegeven. Met dit advies wordt weer regionaal een uniform signaal aan 
de minister afgegeven. 

13 Ontwerp inpassingsplan "Dubbele Dijk" GS stemmen in met het ontwerp inpassingsplan "Dubbele Dijk" met planidentificatienummer 
NL.IMRO.9920.PHIPDubbeledijk-ON01. 

14 Subsidie programma ' De Kracht van 
Groningen'.  

GS verlenen een subsidie van € 45.000,- aan de Stichting Perspectief Groningen 2025 voor de 
voortgang van de het programma De Kracht van Groningen, voor de periode van 1 januari 2020 - 1 
oktober 2020. Dit programma richt zich op het bij elkaar brengen van partijen, waardoor projecten 
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beter worden, grote kans van slagen hebben en daadwerkelijk gaan bijdragen aan het Perspectief 
voor Groningen. 

15 Voordracht aandeelhouderslening 
Enexis   

In een voordracht aan Provinciale Staten vragen GS  eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te 
maken betreffende het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten om aan Enexis in 2020 in twee 
tranches een hybride converteerbare aandeelhouderslening te verstrekken die valt binnen een 
bandbreedte van minimaal € 33 en maximaal € 44 miljoen euro. Enexis heeft op 15 april 2020 een 
verzoek gedaan aan al haar aandeelhouders ( 5 provincies en circa 100 gemeenten) om een lening 
beschikbaar te stellen - voor alle aandeelhouders samen € 500 - ter versterking van het eigen 
vermogen (zie persbericht). 

16 Vragen over (post) covid-19 
steunmaatregelen 

GS beantwoorden aanvullende vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over (post) 
covid-19 steunmaatregelen.  

17 Vragen gevolgen van de Corona-crisis GS geven antwoord op aanvullende vragen van de Statenfracties van de PVV, Forum voor Democratie, 
de Partij voor het Noorden en 50Plus over de gevolgen van de Corona-crisis. 

18 Vragen  NortH2 project GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van Groninger Belang over het NortH2 project. 

19 Vragen  predatieonderzoek weidevogels GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over de subsidie die 
vanuit het budget Biodiversiteit is verleend aan het Collectief Groningen-West voor onderzoek naar 
predatie van weidevogels. 

20 Vragen werkzaamheden Ring Zuid GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de PVV over de werkzaamheden Ring Zuid.  
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