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               WEEK   37   

                                                                                                                                                                              8 september 2020    

  Onderwerp Besluit 

1 Subsidie Simian Beheer BV Westerbroek GS hebben besloten een subsidie van € 50.000,- te verlenen aan Simian Beheer BV in Westerbroek 
voor het project "Efficiënt verpakken". Het gaat om een investering in een nieuwe 
verpakkingsmachine die veel minder karton verbruikt. De machine is uniek voor Nederland en levert 4 
fte (MBO) banen op.  

2 Subsidie DCP BV Ter Apelkanaal GS hebben verlenen € 50.000,- subsidie aan DCP BV in Ter Apelkanaal voor het project 'Microfiltratie 
met keramische membranen'.  

3 Subsidie Groot onderhoud en 
restauratie Rijksmonumenten  

GS hebben besloten een subsidie van € 246.833,- te verlenen voor restauratie en vervangende 
dakbedekking van schuren aan de Wijmersweg 2 te Garrelsweer. De subsidie is verleend in het kader 
van de eerste tender van de subsidieregeling voor Groot onderhoud en Restauratie van 
Rijksmonumenten van de provincie Groningen (GRRG) 2020.  

4 Plan van aanpak natuurbeheer  GS hebben besloten om de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het natuurbeheer van de 
provincie Groningen te onderzoeken en stellen hiervoor € 43.938 beschikbaar.  EY Advisory is 
gevraagd om het onderzoek uit te voeren en een Plan van Aanpak op te stellen. Provinciale Staten en 
de Noordelijke Rekenkamer worden hierover per brief geïnformeerd.   

5 Weigering RORG - subsidie  GS hebben, in overeenstemming van het advies van de Commissie Rechtsbescherming, besloten het 
bezwaar inzake de weigering van de RORG-subsidie voor de restauratie van het rijksmonument aan de 
Kerkbuurt 3 te Eenrum, ongegrond te verklaren.  

6 Intrekken hoger beroep RvS  GS hebben besloten het ingestelde hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 

tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 10 december 2018 in de zaak Leek thans 
Westerkwartier over primair onderwijs in te trekken. 

7 Voordracht startnotitie 
Klimaatadaptatie     

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de startnotitie Klimaatadaptatie vast te 
stellen(zie persbericht).    

8 Voordracht inpassingsplan'Dubbele Dijk' In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor het provinciaal inpassingsplan " Dubbele 
Dijk" vast te stellen.   
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9 Vragen verdeling Rijksgelden 
podiumkunsten   

GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor het Noorden over de verdeling 
van de Rijksgelden podiumkunsten. 

10  Vragen kermisbranche  GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor het Noorden over de brandbrief van 
kermisvrouwen m.b.t. de moeilijke situatie waarin kermisexploitanten in Nederland zich bevinden ten 
gevolge van de Covid-19 crisis. 

11 Vragen Kadernota 2010 - 2024  GS geven antwoord op vragen van Statenfracties over de Kadernota 2010 - 2024 en de vraag van de  
SP Statenfractie over de afkortingen in de tekst van de Kadernota 2020 -2024.  
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