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               WEEK   34   

                                                                                                                                                                              18 augustus 2020 

 Onderwerp Besluit 

1 Benoeming lid SER N-Nederland    GS besluiten de heer Van den Ban tot en met 31 december 2020 te benoemen als lid van de SER N -
Nederland. 

2 Subsidie BIOBTX BV in Groningen GS verlenen een subsidie van € 123.506,- aan BIOBTX BV in Groningen voor het project 'Duurzame 
productie chemicaliën door chemisch katalytische conversie gemengde kunststofafvalstromen'. Doel 
van het project is om in een proefinstallatie aan te tonen dat op een economisch rendabele manier 
uit gemengde afvalkunststoffen (vooral plastics) de waardevolle basischemicaliën Benzeen, Tolueen  
en Xylenen kunnen worden gewonnen. 

3 Subsidie Stichting Marketing Groningen GS stemmen in met het verlenen van een 4e voorschot, van € 155.000,-   van de subsidie aan Stichting 
Marketing Groningen voor het project Toeristische Campagne  in het kader van het Ruimtelijk 
Economisch programma.  

4 Subsidie project ICT-Onderwijs 2020 - 
2022 

GS verlenen een subsidie van € 300.000,- aan de Vereniging Kansrijke Groningers voor het project ICT-
Onderwijs 2020 - 2022.  De Vereniging Kansrijke Groningers wil met het project de implementatie van 
de leerlijn digitale geletterdheid op de scholen in Noord- en Midden-Groningen borgen en voor alle 
leerlingen langdurig mogelijk maken. Met de lessen rond digitale vaardigheden worden alle kinderen 
in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Noord- en Midden-Groningen in staat gesteld om 
actief deel te nemen aan de digitale samenleving. Daarmee worden o.a. de achterstanden ten 
opzichte van de rest van Nederland verkleind en nemen de kansen voor jongeren op de toekomstige 
arbeidsmarkt toe. 

5 Subsidie  project 'Natuurbeheer 
Marconi buitendijks' 

GS verlenen een subsidie van € 57.372,-- aan gemeente Delfzijl voor het project 'Natuurbeheer 
Marconi buitendijks' in de periode 2021-2025. Het doel van het natuurbeheer is het borgen van de 
natuurwaarden en versterken van het kwelderlandschap.  

6 Subsidie 'Programma Vermarkten 
Werelderfgoed Waddenzee' 

GS verlenen € 608.333,- subsidie aan Merk Fryslân voor het waddenfondsproject 'Programma 
Vermarkten Werelderfgoed Waddenzee'. Het gaat om de  2e fase van het project dat loopt tot en met 
medio 2024. De programmakosten bedragen ruim € 5,5 miljoen. De helft daarvan levert het 
Waddenfonds en de andere helft komt van de 3 waddenprovincies. 
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7 Zonnepark landgoed De Vrie 
Heerlykheyd in Bedum 

GS stemmen in met de aanwijzing van de locatie landgoed De Vrie Heerlykheyd Westerdijkshorn 14 in 
Bedum voor het plaatsen van een zonnepark voor een periode van maximaal 30 jaar. Het zonnepark 
heeft een omvang van maximaal 1,5 hectare en is een initiatief van de eigenaar van het landgoed. Het 
zonnepark past binnen de door de raad van de gemeente Het Hogeland vastgestelde gebiedsvisie 
'Kleinschalige Duurzame Energie Opwekking Hogeland'. 

8 Brief aan Tennet en Enexis  over  
netinpassing Delfzijl  

In een brief aan Tennet en Enexis vragen GS de netbeheerders om op korte termijn een besluit te 
nemen over de bouw van een verdeelstation op de locatie Heveskes en te starten met uitbreiding van 
netinfrastructuur ten behoeve van de korte- en middellange termijn doorontwikkeling. In de 
uitbreiding van het Chemiepark Delfzijl zien GS knelpunten ontstaan bij de realisatie van een aantal 
projecten op het gebied van groene waterstof, groene chemie en duurzame luchtvaartbrandstof. 

9 Programma Natuur en Gras  GS informeren Provinciale Staten per brief over de stand van zaken rond het Programma Natuur en 
het stikstofdossier.  
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