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               WEEK  6  

                                                                                                                                                                               4 februari 2020    

      Onderwerp Besluit 

1 Subsidie 'EcoPort innovatieprogramma 
Waddenzeehavens'   

GS verlenen een subsidie van € 60.500,- aan Bureau De Laar B.V. voor het ontwikkelen van het 
'EcoPort innovatieprogramma Waddenzeehavens'. 

2 Subsidie onderzoek predatie 
weidevogels  

GS verlenen een subsidie van € 74.928,- aan Collectief Groningen West voor 'Onderzoek predatie 
weidevogels'.  Het project moet zorgen voor een beter en representatief inzicht in de rol van predatie 
in het weidevogelbeheer in de weidevogelgebieden Winsumermeeden en Paddepoel/Koningslaagte. 

3 Subsidie Stut-en-Steun GS verlenen, mede op grond van gemaakte afspraken tussen rijk en provincie over de financiering van 
de maatschappelijke organisaties, een subsidie van € 500.000,-  aan de Stichting Onafhankelijk 
Bewonerspunt Mijnbouwschade (Stut-en-Steun). Het rijk staat garant voor dit bedrag , dat terug 
vloeit via de regionale begroting.  

4 Subsidie project Waddenmade  GS verlenen een subsidie van  € 20.000,- aan House of Design voor het project 'Waddenmade'. 

5 Toezicht taakstellingen huisvesting 
vergunninghouders   

GS nemen kennis van de stand van zaken realisatie taakstellingen huisvesting vergunninghouders op 1 
juli 2019 en op 1 januari 2020. De provincie is toezichthouder op de realisatie van de taakstellingen 
huisvesting vergunninghouders door de gemeenten. In dat kader wordt Ingezoomd op de situatie op  
1 juli 2019 en 1 januari 2020. De conclusie is dat er sprake is van achterstanden, maar dat deze 
gestaag worden ingelopen. Bovendien zijn de achterstanden voor het grootste deel niet verwijtbaar. 
De 12 gemeenten worden daarvan door brieven op de hoogte gebracht. 

6 Strategisch Plan Chemport 2020-2024 
en samenwerkingsovereenkomst  

GS stemmen in met het plan van aanpak Chemport Europe en gaan akkoord met de jaarlijkse bijdrage 
van € 110.000,-  voor de uitvoeringsperiode van 4 jaar.  

7 Ontwerp - Natuurbeheerplan 2021  GS hebben het ontwerp Natuurbeheerplan 2021 vastgesteld.  Het ontwerp natuurbeheerplan 2021 
(NBP) beschrijft de beleidsdoelen en de subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling en het beheer 
van natuurgebieden, agrarische natuur en landschapselementen in de provincie. 

8 Statenbrief voorlopig resultaat NOM 
2019  

GS informeren Provinciale Staten schriftelijk over het voorlopig financieel resultaat NOM over 2019. 
De NOM verwacht dat dit uitkomt op een negatief resultaat van tussen de 6,5 en 8,5 miljoen euro.  
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9 Agenda voor het Waddengebied  GS  informeren Provinciale Staten per brief over de concept versie van de Agenda voor het 
Waddengebied.  Provinciale Staten worden in de gelegenheid gesteld bij deze conceptversie van de 
Agenda voor het Waddengebied hun wensen en aandachtspunten mee te geven aan Gedeputeerde 
Staten. 

10 Inpassingsplan N358 Skieding   GS stemmen in met het in procedure brengen van het ontwerp provinciaal inpassingsplan N358 de 
Skieding. De provincie Fryslân wil de provinciale weg N358 tussen de rijksweg A7 en Surhuisterveen 
opwaarderen. Hiervoor wordt een provinciaal inpassingsplan opgesteld. De weg ligt op grondgebied 
van de provincie Fryslân, maar zal na de voorgenomen opwaardering een voor een klein deel op 
grondgebied van de provincie Groningen komen te liggen (zie persbericht).  

11  Vragen gevolgen vuurwerk  GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over de gevolgen voor 
flora en fauna door het afsteken van vuurwerk.  

12  Vragen opvang wilde dieren  GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over 
wildopvangcentra naar aanleiding van een nieuwsbericht over het sluiten van een vleermuisopvang in 
Adorp.  

13 Vragen over stikstofuitstoot  GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over overschrijdingen van 
stikstofuitstoot voor veehouders.   

14  Vragen provinciale financiering en 
proefdiergebruik 

GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over de provinciale 
financiering en proefdiergebruik.  
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