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               WEEK  7  

                                                                                                                                                                              11 februari 2020    

       Onderwerp Besluit 

1 Subsidieregeling agrarische 
bedrijfsverplaatsing Groningen 2016 

GS hebben besloten het subsidieplafond  voor de Subsidieregeling agrarische 

bedrijfsverplaatsing Groningen 2016 vast te stellen op € 440.000,-.  

2 Subsidie activiteiten Bevrijdingsfestival 
2020  

GS verlenen € 14.775,-  subsidie aan de Stichting Vier 5 Mei voor het Bevrijdingsfestival 2020.  Met 
het organiseren van dit festival wil de Stichting (in het bijzonder) jongeren uit stad en provincie 
Groningen actief betrekken bij het vieren van de bevrijding en confronteren met de huidige betekenis 
van vrijheid.    

3 Subsidie meerjarenplannen landelijke  
Routestichtingen  

GS verlenen € 72.512,- subsidie aan Stichting Landelijk Fietsplatform voor het meerjarenprogramma 
Fietsplatform 2020-2023 en € 108.496,- subsidie aan Stichting Wandelnet voor het 
uitvoeringsprogramma 'De wandelaar in beeld' 2020-2023 (zie persbericht).  

4 Subsidie NOM 2020  GS verlenen een subsidie van € 408.333,33 aan de NOM voor acquisitie en business development.  

5 Intrekken RIG subsidie Cellutex  GS gaan akkoord met het advies van SNN om de subsidieverlening voor CelluHolding BV, (voorheen 
Cellutex BV) en Celluplex BV in te trekken en het uitbetaalde voorschot van € 819.964,11  terug te 
vorderen en om de curator te verzoeken het bedrag op te laten nemen in de lijst met concurrente 
schuldeisers.   Op 28 februari 2019 heeft SNN op grond van de RIG 2018 een subsidie verleend aan 
CelluHolding BV  voor de vestiging van een nieuwe fabriek in Middelstum voor de productie en 
verkoop van CPX materiaal, een brandwerend karton met veel toepassingsmogelijkheden.  
Op 19 december 2019 zijn twee van de drie BV’s failliet verklaard.  

6 Rapportage Aanpak Ring Zuid T3-2019  GS hebben de rapportage  Aanpak Ring Zuid T3-2019 vastgesteld. De rapportage wordt naar 
Provinciale Staten gestuurd. De Staten ontvangen drie keer per jaar een rapportage over de 
voortgang van het project Aanpak Ring Zuid.   

7 Meerjarenprogramma Natuur - en 
Milieufederatie Groningen 2020-2023  

GS stemmen in met het met het meerjarenplan 2020-2023 van de Natuur- en Milieufederatie 
Groningen als basis voor de jaarlijkse subsidieverlening. 

8 SkyLounge FC Groningen  GS stemmen in met de overeenkomst met FC Groningen voor de huur van een SkyLounge.   

http://www.provinciegroningen.nl/
http://www.provinciegroningen.nl/
mailto:info@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 

                                                                                                                                                                                 

        

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

  

 

9 Stimulering MKB energie-innovaties  GS stemmen in met het verlenen  van de opdracht aan de New Energy Coalition voor stimulering MKB 
energie-innovaties in Drenthe en Groningen voor een bedrag van € 200.000.   

10 RES - consultatiedocument   GS informeren Provinciale Staten over de stand van zaken van de Regionale Energie Strategie (de RES) 
Groningen middels een consultatiedocument.  Het document is bedoeld als tussenstap in het traject 
om te komen tot een concept -RES in april/mei 2020.    

11  Besluit op bezwaar Roos onroerend 
goed beheer BV  

GS hebben, in overeenstemming met het advies van de commissie rechtsbescherming, besloten het 
bezwaar van Roos onroerend goed beheer BV ongegrond verklaren. Het bedrijf heeft bezwaar 
gemaakt tegen het besluit om een verzoek om schadevergoeding ten gevolge van een verleende 
ontrondingsvergunning af te wijzen.   

12 Vragen over emissie biocentrales  GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over emissie 
biomassacentrales.  
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