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               WEEK 35    
                                                                                                                                                                              31 augustus 2021                   

 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie project 'Lijmwals' GS verlenen een subsidie van € 16.126,- aan Plaat & Plakservice B.V. in Groningen voor het project 
'Lijmwals.  

2 Subsidie bakkerij Haafs/ Haafs Holding 
B.V 

GS verlenen € 27.625,- subsidie aan Bakkerij Haafs B.V. / Haafs Holding B.V. in Haren voor het 
project 'Investering in innovatieve bollenrijskast'.  

3 Project "Voeden van een gezonde 
biodiverse bodem" 

GS verlenen voor € 114.769,- opdracht aan Collectief Groningen West voor het uitvoeren van het 
project: "Voeden van een gezonde biodiverse bodem".  De stuurgroep IBP Westerkwartier 
Natuurinclusief heeft ingestemd met het uitvoeren van het project "Bodem". In overleg met de 
programmaleiding en Gebiedscoöperatie Westerkwartier wordt het project uitgevoerd in 2 
opdrachten. De opdracht aan Collectief Groningen West wordt gericht op 2 melkveehouderijen die 
willen investeren in een bedrijfssysteem zonder drijfmest door middel van primaire scheiding. Het 
begeleiden van beide ondernemers met betrouwbare onafhankelijke kennis en praktijkervaring, het 
verspreiden van deze kennis in het gebied en het gericht meten aan de effecten staan centraal. 

4 Subsidie project 'Groninger 
Veenkoloniën verenigt u!' 

GS verlenen € 15.000,-  subsidie aan Stichting Grand Futura voor het project 'Groninger 
Veenkoloniën verenigt u!'. Voor dit project zijn 10 verenigingen met een zeer rijke historie (100 jaar 
of ouder) in het gebied benaderd waarvan elk 5 leden zullen deelnemen. Het is de bedoeling 
bijzondere verhalen op te halen over de historie van de vereniging en het dorpsleven, daarover te 
reflecteren aan de hand van het thema en daarvan podcasts te maken.  

5 Zonnepark Buitenhuizen Sappemeer GS hebben besloten de locatie Buitenhuizen bij Sappemeer aan te wijzen voor het plaatsen van een 
zonnepark met een omvang van 10 hectare voor de duur van maximaal 30 jaar. 

6 Voordracht nazorg stortplaats Usquert In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor het definitieve doelvermogen voor de 
nazorg van stortplaats Usquert vast te stellen. Naar verwachting geven GS eind 2021 op grond van 
de Wet milieubeheer een sluitingsverklaring af voor de stortplaats. Vanaf dat moment is de 
provincie bestuurlijk, organisatorisch en financieel verantwoordelijk voor de (eeuwigdurende) 
nazorg van de stortplaats. Dat betekent dat de provincie er voor moet zorgen dat de gesloten 
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stortplaats geen milieuhygiënisch nadelige effecten heeft. Hiertoe dienen maatregelen te worden 
genomen die zijn neergelegd in een nazorgplan.  

7 Verlenging management- en 
beheerovereenkomst GROEIfonds  

GS stemmen in met verlenging van de management- en beheerovereenkomst voor het GROEIfonds 
met N.V. NOM voor bepaalde tijd (tot en met 31 december 2021). De huidige overeenkomst tussen 
Provincie en N.V. NOM  zou eindigen op 30 juni 2021, tenzij deze verlengd wordt. Omdat de 
Provincie formeel nog geen aandeelhouder is van GROEIfonds B.V. hebben N.V NOM en de Provincie 
in goed overleg met Stichting Economic Board Groningen gekozen voor een verlenging van de 
huidige overeenkomst tot uiterlijk 31 december 2021.  In september 2021 beslissen Provinciale 
Staten over de voordracht van GS om deel te willen nemen in GROEIfonds B.V. Na deze 
besluitvorming kan het aandeelhouderschap in GROEIfonds B.V. geformaliseerd worden.  

8 Herijking Verdeelmodel Provinciefonds  GS nemen kennis van de brief van IPO en de samenvatting van het plan van aanpak Herijking 
Provinciefonds. 

9 Gemeentebezoek Groningen  De Commissaris van de Koning brengt op vrijdag 3 september 2021 een gemeentebezoek aan de 
gemeente Groningen. GS hebben kennis genomen van het programma.  

10 Vragen stikstof N33 Midden GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over de voortgang 
van het project N33 Midden en de nieuwe regels voor de berekening van de stikstofdepositie.  

11 Vragen toekomst apotheekhoudende 
huisartsen 

GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de ChristenUnie over de ontwikkelingen rondom 
apotheekhoudende huisartsen.  

12  Vragen Noordpolderzijl GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de ChristenUnie over ontwikkelingen rond 
Noorpolderzijl  
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