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               WEEK 10   

                                                                                                                                                                              9 maart 2021 

 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie Ophtec BV Groningen  GS verlenen een subsidie van € 49.125,- aan Ophtec BV in Groningen voor het project 
'Verpakkingsmachine intra-oculaire lens'. Het bedrijf is gespecialiseerd in implantaatlenzen en 
instrumenten voor de oogheelkunde en gaat investeren in een innovatieve, geautomatiseerde wijze 
van verpakken én in een nieuw type verpakking. De overstap naar de nieuwe werkwijze is 
duurzaam, innovatief en levert naar verwachting extra omzet en werkgelegenheid op. 

2 Subsidie Lapack BV Musselkanaal  GS verlenen  een subsidie van € 29.125,- aan Lapack BV in Musselkanaal voor het project 'Efficiënt 
en circulair spuitproces'. Het bedrijf houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie, handel en 
recycling van houten verpakkingen en ladingdragers, zoals pallets, kisten en kratten. Het doel van 
het project is om een lagedruk spuitcabine te implementeren in het spuitproces bij Lapack. 

3 Subsidie project WadAfval  GS verlenen € 49.524,- subsidie aan Stichting It Erfskip voor project WadAfval van plastic soup naar 
groentesoep. Het project richt zich op het voorkomen van plastic afval vanuit de provincie 
Groningen op de Waddenzee. 

4 PS-Rapportage Aanpak Ring Zuid T3-
2020 

GS informeren Provinciale Staten periodiek over de inhoudelijke en financiële stand van zaken van 
het project Aanpak Ring Zuid. De PS-rapportage T3-2020 heeft betrekking op de periode september- 
december 2020.  

5 Subsidie Stichting Grafisch Museum 
Groningen (GRID) 

GS verlenen alsnog voor de periode 2021-2024 jaarlijks een subsidie  van € 17.000,- aan de Stichting 
Grafisch Museum Groningen. Tegen een eerdere afwijzing van de subsidie heeft GRID bezwaar 
gemaakt.  

6 Subsidie  groot onderhoud 
rijksmonument Zuidbroek  

GS verlenen alsnog een subsidie van € 134.967,-  ten behoeve van groot onderhoud en 
energiebesparende maatregelen voor rijksmonument Uiterburen 41 in Zuidbroek . Tegen een 
eerdere afwijzing vanuit  de tweede tender Groot Onderhoud Rijksmonumenten Groningen 2020 
was door de eigenaar van het pand bezwaar gemaakt.  

7 Aanvullingen op de subsidieregeling 
SOK 2021 

GS hebben het wijzigingsbesluit SOK 2021 vastgesteld. Het gaat over het toevoegen van twee 
artikelen, de aanpassing van twee artikelen en een 'nadere uitleg' van de subsidieregeling regulier 
Onderhoud Karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten Groningen.  
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8 Jaarplan 2021 Beheerautoriteit 
Waddenzee  

GS informeren Provinciale Staten over het Jaarplan 2021 Beheerautoriteit Waddenzee. Met de 
komst van de Beheerautoriteit wordt gewerkt aan het versterken van natuur-, vis- en waterbeheer 
van de Waddenzee. De opdrachtgevers van de Beheerautoriteit zijn de ministeries van LNV, 
Infrastructuur en Waterstaat en de provincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland. In een 
gezamenlijke brief wordt teruggeblikt op het eerste jaar en wordt het jaarplan 2021 aangeboden. 

9 PS brief Noordelijk Archeologisch 
Depot 

GS informeren Provinciale Staten per brief over een beveiligingsincident bij het Noordelijk  
Archeologisch Depot (NAD). De website van het Depot was 9 februari gehackt en niet bereikbaar. 
Daarom werd de website van NAD tijdelijk offline gehaald en is een extern security bedrijf 
ingeschakeld om de hack te onderzoeken.    

10 75 jaar Vrijheid Groningen  GS stemmen in met een alternatieve opzet voor de viering van 75 jaar vrijheid Groningen. Dit onder 
voorbehoud dat alle andere partijen ook positief instemmen. Door de coronacrisis kan 75 jaar 
vrijheid Groningen in zijn oorspronkelijken opzet niet doorgaan. In samenwerking met het 
Bevrijdingsfestival is er een alternatieve opzet bedacht. 

11 Zienswijze op de Ontwerp-
Voorkeursbeslissing Luchtruim- 
herziening 

GS hebben de  brief aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met de inhoudelijke 
zienswijze op de Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening vastgesteld. Provinciale Staten 
worden hierover geïnformeerd.  

12 Vragen buitenlandse investeerders 
zonneparken  

GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van het CDA  naar aanleiding van een artikel  in het 
Algemeen Dagblad dat vrijwel alle grote zonneparken grotendeels in handen zijn van buitenlandse 
investeerders en subsidiegelden hiermee rijkelijk wegvloeien.  

13 Vragen EK parasporten in 2023. GS geven antwoord op vragen van de  Statenfractie van het CDA over het Europees Kampioenschap 
parasporten in 2023. 

14 Vragen stikstofemissies GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over stikstofemissies uit 
onbenutte ruimte en restruimte. 

15 Vragen avondklok en vossenbeheer GS geven antwoord op vragen van de  Statenfractie van  de Partij voor de Dieren over een 
ontheffing van de avondklok voor het beheer van vossen. 
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