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               WEEK  14 

                                                                                                                                                                              5 april   2022 

 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie Boikon B.V. voor het EFRO 
Valorisatieproject 'Sybolt' 
 

GS verlenen € 215.452,- subsidie aan Boikon B.V. in Leek en projectpartner Van Wijnen Components 
B.V.in Heerenveen voor het EFRO Valorisatieproject 'Sybolt. .In het project wordt een 
volautomatische gevelafwerkinginstallatie ontwikkelt  door Boikon.  Bij succes verwacht het bedrijf 
zo'n 30 fte uit te kunnen breiden en wordt een nieuwe techniek geïntroduceerd die het mogelijk 
maakt om op grote schaal, duurzamer, in het Noorden te bouwen.  

2 Subsidieplafond SOK 2022 GS hebben het subsidieplafond van subsidieregeling SOK provincie Groningen 2022 vastgesteld op  
€ 4.900.000,-. Het  doel van de SOK is het stimuleren van eigenaren van karakteristieke panden en 
gemeentelijke monumenten in het aardbevingsgebied om hun pand een onderhoudsbeurt te geven. 
Hiermee wordt verwaarlozing en verpaupering voorkomen.  

3 Subsidie project proefboring warmte 
uit zoutpijlers  

GS  verlenen € 50.000,- subsidie aan LTA Energy BV voor het project proefboring bodemwarmte 
uit zoutpijlers. Uit studies blijkt dat zoutpijlers in de ondergrond bijzonder thermische 
eigenschappen hebben. Deze omstandigheden bieden goede kansen voor ondiepe bodemenergie 
/ aardwarmte. De warmte uit deze zoutpijlers kan worden gebruikt voor verwarming van 
woningen en gebouwen. In Noord-Nederland zijn er tientallen zoutpijlers. LTA Energy wil een 
proefboring/demonstratie project uitvoeren in Onstwedde om de haalbaarheid van het concept 
aan te kunnen tonen. De gemeente Stadskanaal is partner in dit project.  

 

4 Fiets- en voetgangersbrug Zoutkamp GS stemmen in met het Voorlopig Ontwerp voor de fiets- en voetgangersbrug over het Reitdiep in 
Zoutkamp en het beschreven vervolgproces. De fietsverbinding door Zoutkamp (noord-zuid) is 
onder-eel van het Regionale Basisfietsnetwerk dat door Provinciale Staten in de Fietsstrategie 2016-
2025 is vastgesteld en onderdeel van een belangrijke recreatieve fietsroute 'Rondje Lauwersmeer'. 

5 Jaarstukken regio Groningen - Assen  GS stemmen in met de jaarstukken 2022 van de Regio Groningen - Assen. 

6 Beslissing op bezwaar omgevings-
vergunning 

Op 18 januari 2022 is bezwaar gemaakt tegen het besluit van 30 november 2021 betreffende de 
verlening van een omgevingsvergunning voor het gewijzigd uitvoeren van een verleende omgevings-
vergunning voor het bouwen van een windturbine op het perceel Metaalpark 11 in Farmsum. Het 
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bezwaarschrift is buiten de termijn ingediend. De Commissie rechtsbescherming heeft  geadviseerd 
het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. GS hebben besloten dit advies over te nemen.  

7 Besluiten op bezwaar tegen 
omgevingsvergunning windturbines  

Op 3 december 2020 is een omgevingsvergunning verleend aan HiNberg B.V. voor de vervanging van 
zes windturbines in het windpark Delfzijl Zuid. Tegen dit besluit is door verschillende partijen 
bezwaar gemaakt. GS stemmen in met het advies van de Commissie rechtsbescherming de 
bezwaren ongegrond en niet-ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.  

8 Rijksdienst voor Ondernemend Neder- 
land prestatieovereenkomst 2022 

GS stemmen in met de ondertekening van de Prestatieovereenkomst voor de vergoeding van de 
werkzaamheden van RVO.nl ( Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)  voor niet- grondgebonden 
maatregelen POP3 2022. De kosten bedragen € 996.040,-- . 

9 Ondersteuningsbrief FrieslandCampina GS hebben de ondersteuningsbrief erkenningsbesluit FrieslandCampina vastgesteld.  
FrieslandCampina Marum heeft GS verzocht om een ondersteuningsbrief ten behoeve van de 
aanvraag van een erkenning van openbaar belang (Ministerie I&W) en concessie (Ministerie van 
EZK) met betrekking tot de door FrieslandCampina aan te leggen persleiding van Marum naar 
Gaarkeuken. Het waterschap Noorderzijlvest en FrieslandCampina Marum willen beide een 
persleiding aanleggen in het Westerkwartier. Dat is nodig om te voldoen aan de normen van de 
kaderrichtlijn water in het gebeid. Partijen onderzoeken de mogelijkheid om beide leidingen in een 
gezamenlijk tracé te realiseren wat aanzienlijke vermindering van hinder zou opleveren.  

10 Verkenning haalbaarheid fietsbergen  GS Informeren Provinciale Staten per brief over het haalbaarheidsonderzoek naar welke voormalige 
vuilstorten in de provincie als 'fietsberg' publiek toegankelijk gemaakt kunnen worden voor fietsers 
en wandelaars, en naar het draagvlak hiervoor in de omgeving.    

11 Herziening Trans European Netwerk 
 (TENT-T) 

GS informeren Provinciale Staten over de geplande herziening van het Trans European Netwerk 
(TENT-T) en de lobby-inzet van GS  voor deze herziening. In SNN-verband is eind 2020 een gezamen-
lijk voorstel ingediend om Noord-Nederland beter op de kaart te zetten en daarmee de kansen op 
het binnenhalen van middelen uit Europa voor infrastructuur, transport, telecom, energie, militaire 
mobiliteit, innovatie en verduurzaming structureel te vergroten.  

12 Milieueffectrapport  Plastic Conversion 
Plant (PCP) B.V. Delfzijl 

GS hebben het advies voor de reikwijdte en het detailniveau van het door Plastic Conversion Plant 
(PCP) op te stellen milieueffectrapport (MER) vastgesteld. Plastic Conversion Plant wil op 
industrieterrein Oosterhorn in de gemeente Eemsdelta een fabriek bouwen voor de productie van 
aromaten uit afvalplastic.  
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13 Milieueffectrapport Clariter S.A. Delfzijl  GS hebben het advies voor de reikwijdte en het detailniveau van het door Clariter S.A. Delfzijl op te 
stellen milieueffectrapport (MER) vastgesteld. Clariter wil een petrochemische installatie bouwen op 
industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl. In deze fabriek worden kunststofafvalstromen omgezet in 
hoogwaardige chemische producten voor de industrie.   

14 Vragen houtzagerij Delfzijl  GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over de mogelijke 
vestiging van een Houtzagerij in Delfzijl. 
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