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                                                                                                                                                                              6 oktober 2020    

 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie Heuvelman Ibis Staalbouw BV GS verlenen een subsidie van € 48.750,- aan Heuvelman Ibis Staalbouw BV in Delfzijl voor het project 
'CNC bewerkingsmachine tbv verbreding activiteiten' (zie persbericht). 

2 Projectplan CMK 'Leren van elkaar' GS stemmen in met het Projectplan CMK 'Leren van elkaar 2021-2024 ' van het ministerie van 
Onderwijs Cultuur en Wetenschappen en stellen jaarlijks € 278.626,- beschikbaar.  

3 Akkoord van Groningen  GS stemmen in met een bijdrage van € 125.000,- aan de gemeente Groningen voor actief 
lidmaatschap voor het Akkoord van Groningen voor 2020. Het Akkoord van Groningen is het  
samenwerkingsverband tussen stad en provincie Groningen, de Rijksuniversiteit, Hanzehogeschool, 
UMCG en MBO instellingen Alfacollege en Noorderpoort college. De missie van het Akkoord is het 
versterken en profileren van kennisstad Groningen.  

4 Ontheffing Wnb nachtelijk afschot vos  GS stemmen in met het bezwaar tegen een verleende ontheffing Wnb soorten voor het nachtelijk 
afschot van vossen ter bescherming van de weidevogelpopulatie. De stichtingen Fauna4Life en 
AnimalRights hebben bezwaar gemaakt tegen de verleende ontheffing en zijn in het gelijk gesteld 
door de Commissie rechtsbescherming. GS hebben het advies van de Commissie overgenomen.  

5 Toezicht bouw windturbines GS stemmen in met de overeenkomst met de Omgevingsdienst Groningen (ODG) voor het toezicht op 
de bouw van windturbines zoals dat in de Jaaropdracht 2020 aan de ODG is vastgesteld.  

6 Uitvoering VTH Noord-Nederland 
Brzo+2019 

GS informeren Provinciale Staten per brief over de aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer en 
de uitvoering van Brzo in 2019.  

7 Regeling Jonge Landbouwers 2020 GS hebben het openstellingsbesluit JOLA 2020 (regeling jonge landbouwers) met subsidieplafond en 
maatregelenlijst vastgesteld. De regeling is bedoeld om de aanschaf van modernere voorzieningen, 
installaties en machines te stimuleren (zie persbericht).  

8 SHINE Medical Technologies  Sinds enige tijd wordt door de provincie Groningen, de NOM en andere partijen gewerkt om het 
Amerikaanse bedrijf SHINE Medical Technologies ervan te overtuigen dat Groningen zeer geschikt is 
als  vestigingsplaats voor hun nieuwe Europese  productiefaciliteit voor medische isotopen.  
In brieven aan de ministeries van EZK en VWS dringen GS aan te zorgen voor een gelijk speelveld 
conform de regelgeving van de Europese Unie en vervolgens dit voornemen tijdig kenbaar te maken 

http://www.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 

                                                                                                                                                                                  

        

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

  

 

aan SHINE.  

9 Vervolg vaststellingsbesluit gasjaar 
2020-2021 

GS informeren Provinciale Staten per brief over het proces na publicatie van het vaststellingsbesluit 
gasjaar 2020-2021. 

10 Wijziging heffingsverordening opcenten  In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor tot wijziging van de heffingsverordening 
opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting in verband met het indexeren van het 
aantal opcenten per 1 januari 2021.  Per 1 januari 2021 zal het aantal te heffen opcenten 
motorrijtuigenbelasting worden geïndexeerd met de tabelcorrectiefactor van 1,6% (= 1,5 opcenten). 
Op basis van deze indexatie zal het aantal te heffen provinciale opcenten per 1 januari 2021 daarom 
worden verhoogd met 1,5 opcenten tot 93,3 opcenten. 

11 Nota investeringen  In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de nota Investeringen vast te stellen.  In de 
nota Investeringen wordt het beleid rondom investeringen geactualiseerd.  

12 Tijdelijk secretaris en griffier nieuwe 
gemeente Eemsdelta  

GS hebben besloten drs. R.H.H. Koch tot tijdelijke secretaris en mevrouw T.G.C. Kramer-Klein tot 
tijdelijke griffier aan te wijzen van de nieuw te vormen gemeente Eemsdelta. Op grond van artikel 60 
Wet arhi wijzen GS uiterlijk 1 maand voor de datum van herindeling, een tijdelijke secretaris en 
griffier aan voor de nieuw te vormen gemeente. Deze aanwijzingen gelden voor de periode vanaf de 
datum van herindeling tot aan de datum waarop overeenkomstig de Gemeentewet in de benoeming 
van de secretaris en griffier wordt voorzien. 

13 Bereikbare en toegankelijke Zorg in 
Groningen en Zorgconferentie  

GS informeren Provinciale Staten per brief over de bereikbare en toegankelijke zorg in Groningen en 
het organiseren van een Zorgconferentie in Groningen. Het gaat om de uitvoering van 2 moties die 
zijn aangenomen bij de behandeling van de Kadernota Leefbaarheidsprogramma 2020 - 2023.  

14 Vragen Aanpak Ring Zuid  GS geven antwoord op vragen van de Statenfracties van de PVV, Partij voor het Noorden, Groninger 
Belang, Forum voor Democratie, 50 Plus en de Partij voor de Dieren over het project Aanpak Ring 
Zuid. 

15 Vragen n.a.v. onderzoek 
gezondheidseffecten windparken  

GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de PVV  n.a.v. de uitspraak van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie en het daarover verschenen artikel in het DvhN over  gezondheidseffecten 
windparken. 

16 Vragen steunmaatregelen culturele 
sector  

GS geven antwoord op vragen van de Statenfracties van de VVD over de steunmaatregelen aan de 
aan de culturele sector. 

17 Vragen schuilmogelijkheden voor dieren 
bij hitte 

GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over de 
schuilmogelijkheden voor dieren bij hitte. 
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