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               WEEK 44    

                                                                                                                                                                              27 oktober 2020    

   Onderwerp Besluit 

1 Subsidie project ' Waterstof voor 
Walstroom ' 

GS verlenen een subsidie van € 164.995,- aan FME voor het project 'Waterstof voor Walstroom'. Het 

project is onderdeel van het programma 'Green Shipping'. Het hoofddoel is om schonere brandstoffen 
te gebruiken op en rondom de havens aan de Waddenzee (zie persbericht).  

2 Subsidie Bouwman Hydrauliek  GS verlenen € 50.000,- subsidie aan Bouwman Hydrauliek in Delfzijl voor het project "Investering in 
vernieuwing productieproces" (zie persbericht). 

3 Subsidie Europarc conferentie 2021 GS verlenen een subsidie van € 33.333,- aan Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP) voor de 
organisatie van de Europarc conferentie 2021. De conferentie voor 'beheerders' van Natuurlijke en 
Culturele erfgoederen van Europa is in oktober 2021 in Leeuwarden.  

4 Subsidie project ' Ecolution '  GS verlenen € 50.000,- subsidie aan FME voor het project 'Ecolution'. Het project is onderdeel van het 
programma 'Green Shipping'.  

5 Voordracht nazorgheffing stortplaatsen  In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de wijziging van de Verordening op de 
instelling en invordering van de nazorgheffing provincie Groningen voor 2021 vast te stellen. Het gaat 
om het tarief van de nazorgheffing voor de niet-bedrijfsgebonden stortplaatsen, de Verordening op 
de instelling en invordering van de nazorgheffing stortplaatsen provincie Groningen en de  
nazorgheffing voor baggerspeciedepots.  

6 Doorontwikkeling Luchtapp en  
Meetnet 

GS stemmen in met doorontwikkeling van de Luchtapp met het Meetnet tot een Hinderapp en 
reserveren hiervoor € 315.326 . De Luchtapp met het Meetnet in Oosterhorn heeft 2 jaar als pilot 
gedraaid.  

7 Voordracht Normenkader 
accountantscontrole Jaarrekening 2020 

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor het normenkader voor de 
rechtmatigheidstoets 2020, bestaande uit de lijsten met relevante wet- en regelgeving en de 
goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de accountantscontrole op de Jaarrekening 2020 van 
de provincie Groningen vast te stellen. 

8 Voordracht wijziging legesverordening  In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de tarieven in de Legesverordening provincie 
Groningen 1993 voor 2021 vast te stellen en te indexeren met de tabelcorrectiefactor 2021 van 1,6%.  
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9 Vragen fietsveiligheid  GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van GroenLinks over de fietsveiligheid in de provincie. 

10 Vragen mestkelders GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de ChristenUnie over het advies van het panel 
mestkelders aan het Instituut Mijnbouwschade Groningen. 
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