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 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie verwerving ziekenhuisterrein 
OZG Delfzijl  

GS verlenen een subsidie van € 300.000,- aan de gemeente Delfzijl voor de verwerving van de 
voormalige Delfzijlster OZG-locatie in 2020.  

2 Verlenging aanwijzingsbesluit pilot -
project kleinschalige windturbines  

GS hebben besloten, het besluit van 13 november 2018  waarbij de gemeente Loppersum is 
aangewezen als pilotgemeente voor het project dat voorziet in de oprichting van windturbines met 
een ashoogte van maximaal 15 meter, met 2,5 jaar te verlengen. Het gaat om een lokaal initiatief 
gericht op duurzaamheid en zelfvoorziening bij de ijsbaan van Wirdum.  

3 Overeenkomst RVO.nl 
Prestatieovereenkomst POP3 

GS  stemmen in met de ondertekening van de Prestatieovereenkomst voor de vergoeding van   
€ 1.228.067 voor de werkzaamheden van RVO.nl voor niet- grondgebonden maatregelen POP3 2020. 

4 Voortgang Groote Polder en omleggen 
Spui Delfzijl  

GS nemen kennis van de voortgang van het plan van aanpak voor de herinrichting van de kustzone bij 
Delfzijl / Termunten en stellen € 500.000,-- vanuit de opgave Waddengebied beschikbaar voor de 
eerste fase, de inrichting van de Groote Polder.  

5 Voortgang project Zeer Zorgwekkende  
Stoffen  

GS informeren Provinciale Staten per brief over de stand van zaken in het project Zeer Zorgwekkende 
Stoffen (ZZS). 

6 Privacybeleid 
 

GS hebben het privacybeleid vastgesteld en nemen kennis van de Voortgangsrapportage van de 
functionaris Gegevensbescherming De provincie Groningen geeft met dit beleid richting aan de 
bescherming van de privacy van relaties en medewerkers. 

7 Onderzoek bestuurskracht Pekela  GS stemmen in met een financiële bijdrage van € 11.200. voor een aanvullend onderzoek handhaven 
bestuurskracht gemeente Pekela. Het college van B&W van de gemeente Pekela heeft om de 
financiële bijdrage gevraagd.  

8 Bezwaar ontheffing herbeplanting 
Vierverlaten  

GS stemmen, overeenkomstig het advies van de Commissie rechtsbescherming, in met het ongegrond 
verklaren van het bezwaar van de Stichting Bomenridders tegen een ontheffing voor herbeplanting op 
andere grond bij Suikerunie Vierverlaten.  

9 Bezwaar ontheffing herbeplanting op GS stemmen, overeenkomstig het advies van de Commissie rechtsbescherming, in met het niet 
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andere grond gemeente Midden-
Groningen  

ontvankelijk verklaren van het bezwaar van de Stichting Bomenridders tegen een ontheffing voor 
herbeplanting in de gemeente Midden - Groningen.  

10 Bezwaar fietsroute Groningen - Winsum   GS stemmen, overeenkomstig het advies van de Commissie rechtsbescherming, in met het niet 
ontvankelijk verklaren van het bezwaar van de Stichting Bomenridders tegen een ontheffing Wnb 
soorten, die op 8 oktober 2019 is verleend aan de Gemeente Groningen. De ontheffing is nodig voor 
de aanleg van een fietspad tussen Groningen en Sauwerd, waarbij een boom met een verblijfplaats 
van Gewone dwergvleermuis verloren gaat. 

11 Bezwaar ontheffing lichtbak vos  GS stemmen, overeenkomstig het advies van de Commissie rechtsbescherming, in met het ongegrond 
verklaren van het bezwaar van drie particulieren tegen de recent verleende ontheffing voor 
lichtbakken van vos. 

12 Statenvragen drijvend zonnepark  GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over een ecologische 
nulmeting voor drijvende zonneparken en de ruimtelijke procedure voor het zonnepark 
Sellingerbeetse. 

13 Statenvragen over de 1,5 meter 
samenleving 

GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de ChristenUnie met betrekking tot de grote 
gevolgen die de Corona-crisis heeft voor inwoners, ondernemers en organisaties. 
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