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               WEEK   23     

                                                                                                                                                                              8 juni 2021     

 Onderwerp Besluit 

1 Subsidieregeling digitalisering  GS hebben de Subsidieregeling digitalisering 2021 vastgesteld. De regeling is onderdeel van het 
Coronafonds en is bedoeld om ondernemers te helpen om hun digitale dienstverlening op te zetten, 
te verbeteren of verder te beveiligen (zie persbericht).  

2 Wijzigingsaanvraag Zorg Nabij GS stemmen in met het indienen van de wijzigingsaanvraag Zorg Nabij bij het bestuur Nationaal 
Programma Groningen. Zorg Nabij is een gezamenlijk programma van de gemeenten Eemsdelta,  
Midden-Groningen en de provincie Groningen vanuit het overkoepelende thema Positieve 
Gezondheid. 

3 Subsidieverlening RIG 2019 Syncom BV Syncom BV heeft 1 februari 2019 een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de RIG 2019. SNN 
heeft de aanvraag positief beoordeeld. GS stemmen in met de subsidie van € 144.000,-. Het project 
betreft de bouw van een opschalingsfaciliteit voor innovatieve chemie om op middelgrote schaal 
(50-250 liter) chemie uit te voeren. De faciliteit zal worden gebouwd op de Zernike Campus. 

4 Project " Bedrijfskringlopen " GS hebben besloten Collectief Groningen West voor € 203.697,45 opdracht te verlenen voor de 
werkzaamheden t.b.v. het project "Bedrijfskringlopen". Het gaat om een initiatief van de stuurgroep 
IBP Westerkwartier Natuurinclusief.  Het doel van het project is om een breed en objectief inzicht in 
de praktische mogelijkheden voor natuurinclusieve landbouw op 40 praktijkbedrijven te krijgen. 

5 Analyse van het Project "Korte ketens 
en integrale samenwerking" 

GS hebben besloten opdracht te verlenen aan Gebiedscoöperatie Westerkwartier voor de 
Netwerkanalyse tbv van het project "‘Korte ketens en integrale samenwerking". Doel van het project 
is om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen voor natuurinclusief boeren in het Westerkwartier. 

6 Intrekken RIG 2019  GS hebben besloten de Subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen 2019 in te trekken.  
Voor deze regeling was veel belangstelling .   Op 9 februari 2021 is de subsidieregeling Investeren in 
Toekomstbestendige Industrie (SITI) door GS vastgesteld. Als beslispunt is toen al opgenomen om de 
RIG 2019 in te trekken. 

7 Beroepschrift instemmingsbesluit 
Nedmag  

GS hebben het  beroepschrift aan Raad van State tegen het instemmingsbesluit gewijzigd 
winningsplan 2018 Nedmag vastgesteld.  Het beroepschrift gaat vooral in op het ontbreken van een 
"bestendige" en "brede" regeling voor schadevergoeding 
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8 Beslissingen op bezwaar inzake 
windturbine Borg beheer  

GS stemmen in met het niet-ontvankelijk verklaren van het bezwaar Borg beheer overeenkomstig 
het advies van de commissie Rechtsbescherming en stemmen in met het gedeeltelijk niet 
ontvankelijk en voor het overige, niet overeenkomstig advies commissie Rechtsbescherming, 
ongegrond verklaren van het bezwaar GSP. Zowel Borg beheer als GSP hebben bezwaar gemaakt 
tegen de omgevingsvergunning verleend aan Borg beheer voor het realiseren van een windturbine,  
daarnaast heeft GSP bezwaar gemaakt tegen de melding de acceptatie van de melding 
Activiteitenbesluit.  

9 Milieueffectrapport kleiwinning Ulsda  GS hebben het advies voor de reikwijdte en het detailniveau voor het door Strating Beheer op te 
stellen milieueffectrapport voor kleiwinning op een perceel in Ulsda vastgesteld.  

10 Kustontwikkeling Eemszijlen GS nemen kennis van de inhoudelijke voortgang van de MIRT verkenning ‘kustontwikkeling 
Eemszijlen' en stemmen in met de intentieverklaring kustontwikkeling Eemszijlen.  

11 Zienswijze NRD Programma Energie 
Hoofdstructuur  

Het Rijk heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage gelegd van het 
Programma Energiehoofdstructuur (PEH). GS hebben de zienswijze op het concept  NRD Programma 
Energie Hoofdstructuur en de brief aan de minister van EZK vastgesteld.  

12 Vervanging werkschepen  In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor in te stemmen met de vervanging van de 

werkschepen Thomas van Seeratt en DWK door twee elektrisch aangedreven schepen.  

13 Voorkeursrecht uitbreiding 
Eemshaven/ontwikkeling Oostpolder. 

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor een tijdelijk voorkeursrecht vast te stellen 
ten behoeve van de uitbreiding van de Eemshaven/gebiedsontwikkeling Oostpolder. 

14 Kadernota 2021 - 2025 en 
Voorjaarsmonitor 2021  

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de Kadernota 2021 - 2025 en de 
Voorjaarsmonitor 2021 vast te stellen. 

15 Procesbrief ESD-SIC BV  GS informeren Provinciale Staten per brief over het proces rond de wijziging van de 
omgevingsvergunning van ESD-SIC BV en de uitspraak van de bestuursrechter op 31 mei 2021.  

16 Vragen aanvaring Gerrit Krolbrug GS geven antwoord op vragen van de VVD Statenfractie naar aanleiding van de aanvaring van de 
Gerrit Krolbrug. 
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