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               WEEK 46     

                                                                                                                                                                              10 november  2020  

 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie Bartex BV  GS verlenen € 50.000,- subsidie aan Bartex BV in Groningen voor het project 'Investering in Canon 
DreamLab 5000'. Het gaat om het printen van hoogwaardige fotoboeken.  

2 Subsidie Foamplant  GS verlenen een subsidie van € 216.709,- aan Foamplant BV in Groningen voor het project 
'GrowFoam'. In dit project wil het bedrijf, met steun van de RUG, nieuwe duurzame én 
automatiseerbare teeltsubstraten ontwikkelen voor andere marktsegmenten in de tuinbouw.  

3 Subsidie Kortsluitpoot Winsum GS verlenen € 5.700.000,- subsidie aan de gemeente Het Hogeland voor de kortsluitpoot Winsum. Het 
gaat om de aanleg van een kortsluitverbinding bij Winsum Noord, tussen de N361 en de 
Onderdendamsterweg. Het is één van de projecten uit een bestuursovereenkomst die november 
2016 is gesloten met de toenmalige gemeente Winsum, met daarin afspraken over de uitvoering van 
een maatregelen-pakket in de omgeving tussen Groningen en Winsum.  

4 Inzet biomassa  GS stemmen in met het aansluiten bij het rijksbeleid inzake inzet van biomassa. Provinciale Staten 
worden hierover per brief geïnformeerd.  

5 Voordracht provinciaal inpassingsplan 
'De Skieding' 

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor het provinciaal inpassingsplan 'De Skieding' 
met de daarbij behorende bijlagen vast te stellen.  

6 Evaluatierapport TopDutch  GS hebben kennis genomen van het rapport Evaluatie Brandingscampagne TopDutch en stemmen in 
met voortzetting van de uitvoering van TopDutch door de NOM. Provinciale Staten worden hierover 
per brief geïnformeerd.  

7 Nota Investeringen  GS verlenen in een brief aan Provinciale Staten nadere informatie over de Nota Investeringen. Bij 
behandeling van de nota in de Statencommissie op 4 november was toegezegd op de onderwerpen 
besluitvorming en rentetoerekening terug te komen. 

8 Quick Scan Provinciale Democratie GS hebben kennis genomen van het voorgenomen besluit van het IPO over de doorontwikkeling van 
de Quick Scan Provinciale Democratie en om als pilot-provincie te participeren in het vervolgtraject. 
Met deze Quick Scan komt een beeld tot stand van de provinciale democratie door de input van 
inwoners, PS, het college van GS en de ambtelijke organisatie. De uitkomst is een goed middel om  
het gesprek verder aan te gaan over het versterken van de provinciale democratie.  
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9 Aanvraag Flexpool regeling BZK  GS stemmen in met de aanvraag van de  Flexpool regeling BZK. Het Rijk heeft begin oktober een 

regeling flexpool gepubliceerd die zich richt op het versnellen van de woningbouw d.m.v. de inzet van 
extra ambtelijke capaciteit. Inzet is om zo knelpunten rondom planvorming, bestemmingsplannen en 
vergunningverlening op te lossen. De aanvraag is in goed overleg met woonambtenaren uit zowel de 
regio Groningen-Assen als de krimpregio's opgesteld. 

10 Groningen@Work 2020-2023  GS hebben het Uitvoeringprogramma Groningen@Work 2020-2023  vastgesteld. Provinciale Staten 
worden hierover per brief geïnformeerd (zie persbericht).  

11 Sweco onderzoek Eems Delta 
gemeenten 

GS verlenen een financiële bijdrage van € 15.000 aan gemeente Delfzijl voor het Sweco onderzoek dat 
is ingezet om beter zicht te krijgen op de staat van onderhoud voor openbare ruimte en infrastructuur 
van de drie Eemsdelta-gemeenten.  

12 Vragen leegstand  GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van het CDA over de aanpak van leegstand in de 
retailsector. 

13 Vragen over aanpak Ring Zuid  GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de PVV naar aanleiding van de artikelen over 
de Aanpak Ring Zuid in de NRC en het Dagblad van het Noorden.  
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