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               WEEK    13     

                                                                                                                                                                              30 maart 2021       

 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie Van Dinter Semo  GS verlenen een subsidie van € 50.000,- aan Van Dinter Semo in Scheemda voor het project 
'Investering nieuwe duurzame schoningslijn zaden'. Het bedrijf houdt zich bezig met de productie en 
verwerking van zaaizaden. en is ook actief in de verwerking van glutenvrije haver en zaadcoating. 

2 Subsidie  OBM Recycling Machinery BV  
 

GS verlenen € 50.000,- subsidie aan OBM Recycling Machinery BV in Scheemda voor het project 'Dry 
Pulp Machine lijn'. Het bedrijf installeert, repareert, ontwikkelt en handelt in recyclingmachines 
zoals papierpersen en shredders.  

3 Subsidies SPNA Ebelsheerd GS verlenen twee subsidies aan de Stichting proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw Ebelsheerd in 
Nieuw Beerta. Het gaat om €15.000,- voor demonstraties van mechanische onkruidbestrijding op 
drie locaties (zware, lichte en zand/dalgronden) en demonstraties robotica. Daarnaast ontvangt 
Ebelsheerd  €16.000,- subsidie voor nieuwe demonstraties en onderzoek op hun 27 ha biologische 
proefveld voor het jaar 2021. 

4 Voorzetting Akkoord van Groningen  GS verlenen een bijdrage van € 125.000,- aan de gemeente Groningen voor voortzetting van het 
actief lidmaatschap voor het Akkoord van Groningen voor 2021. Het Akkoord van Groningen is 
opgericht in 2009 als samenwerkingsverband tussen Gemeente Groningen, Provincie Groningen, 
Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, UMCG en MBO instellingen Alfacollege en 
Noorderpoort college. De missie van het Akkoord van Groningen is het versterken en profileren van 
kennisstad Groningen, het laten groeien van het innovatieve bedrijfsleven en het oplossen van 
maatschappelijke vraagstukken in stad en regio. 

5 Besluit op bezwaar vleermuizen station 
Europapark 

GS verklaren het bezwaar van de Stichting Vleermuiswerkgroep Groningen tegen de 
werkzaamheden in het tussengebied ter hoogte van het nieuwe perron bij station Europapark 
ontvankelijk en ongegrond.  

6 Subsidieregeling ondersteuning 
gemeenten Warmtetransitie provincie 
Groningen 

GS stemmen in met de Subsidieregeling ondersteuning gemeenten Warmtetransitie provincie 
Groningen. Er is een subsidieregeling opgesteld op basis waarvan gemeenten de cofinanciering 

kunnen aanvragen bij de provincie. Het Warmtetransitie Centrum Groningen (WTCG) heeft als doel 
de warmtetransitie te versnellen en gaat gemeenten ondersteunen.   
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7 Wijziging subsidieregeling RORG 2020 GS hebben het wijzigingsbesluit RORG 2020 vastgesteld. Het gaat om een aantal aanpassingen in de 
regelingstekst van de RORG2020 (Regulier Onderhoud Rijksmonumenten provincie Groningen). Het 
gaat om aanpassingen die een aantal omschrijvingen en vereisten in de regeling duidelijker en 
explicieter maken.   

8 Instemmingsbesluit Saaksum-Oost 
 

GS hebben besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen wijziging van het instemmingsbesluit voor 
het kleine gasveld Saaksum-Oost. Er heeft afstemming plaatsgevonden met de gemeenten 
Westerkwartier en Het Hogeland en het waterschap Noorderzijlvest. Geen van deze partijen zal 
bezwaar aantekenen. 

9 Compensatie sluiting station 
Sappemeer-Oost  

Na sluiting van station Sappemeer-Oost heeft de gemeente Midden-Groningen een verzoek aan de 
provincie gedaan om de gevolgen te compenseren met een aanpassing van buslijn 174.  
Deze rijdt van Veendam naar Zuidbroek en voor de pre-corona in de spits enkele keren door van en 
naar Groningen (via Hoogezand). Door de gevolgen van de coronacrisis zijn diverse spitslijnen, 
waaronder lijn 174, uit de dienstregeling gehaald. In een brief aan het college van B&W van 
Midden - Groningen laten GS weten - post corona - dat wanneer de gemeente bereid is tot co- 
financiering het college eventuele re-activatie van lijn 174 zal onderzoeken.  

10 PS brief besluiten NPG bestuur  GS informeren Provinciale Staten per brief over de besluiten die het NPG bestuur afgelopen periode 
heeft genomen over enkele projecten die vanuit het thematisch programma gefinancierd zullen 
worden.  

11 Vragen Fairtrade provincie Groningen  GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de ChristenUnie met betrekking tot de'brief 
Motie M35 - onderzoek naar criteria voor titel Fairtrade Groningen.  
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