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 Onderwerp Besluit 

1 Subsidies regeling groot onderhoud en 
restauraties (GRRG)  

GS hebben voor de eerste tender 2020 van de regeling voor groot onderhoud en restauratie van 
(rijks)monumenten (GRRG) in het aardbevingsgebied 22 subsidies verleend voor in totaal  
€ 2.970.069,- (zie persbericht).  

2 Subsidie Eemshout Prefab BV   GS verlenen een subsidie van € 50.000,- aan Eemshout Prefab BV te Eemshaven voor het project 
'Investering houtbewerkingssysteem' (zie persbericht). 

3 Subsidieregeling opruiming drugsafval GS hebben de subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Groningen 2020 vastgesteld en 
stemmen in met het IPO- besluit om de provincie Noord-Brabant te mandateren om deze regeling 
voor de provincie Groningen uit te voeren. Verder doen GS het verzoek aan het Ministerie van Justitie 
en Veiligheid om rijksbijdrage opruiming drugsafval 2020.  

4 Persluchtopslag (CAES) Zuidwending  GS hebben kennis genomen van het initiatief van  de bedrijven Nouryon en Corre Energy om de 
mogelijkheden van Compressed Air Energy Storage (CAES), ook bekend als energieopslag met 
perslucht, te onderzoeken. De beoogde locatie van de nieuw uit te logen caverne is Zuidwending, bij 
de bestaande cavernes van Nouryon en Gasunie. 

5 Zonnepark Tweede Boerendiep 
Musselkanaal  

GS stemmen met het verzoek van de gemeente Stadskanaal voor het aanwijzen van de locatie  
Tweede Boerendiep in Musselkanaal voor het plaatsen van een zonnepark met een omvang van circa 
210 hectare voor een periode van maximaal 30 jaar. 

6 Vragen ombouw gasinstallaties in het  
buitenland 

GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van het CDA naar aanleiding van berichtgeving op RTV 
Noord over vertraging in de ombouw van de gasinstallaties in het buitenland.  

7 Vragen combinatie pakketbezorging en 
personenvervoer 

GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van GroenLinks n.a.v. uit te voeren experimenten in 
Zeeland en Noord-Holland met het combineren van pakketbezorging en personenvervoer. 

8 Vragen winningsplan van Nedmag GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor het Noorden over het 
winningsplan van Nedmag in Veendam.  
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