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 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie Lift-Tex Industrie B.V. GS verlenen een subsidie van € 50.000,- aan Lift-Tex Industrie B.V. in Tolbert voor het project 
'Innovatieve heavy lift string machine'.  Het bedrijf ontwikkelt en produceert met hoogwaardige 
synthetische garens sterke rondstroppen, hijsbanden en sjorsystemen en exporteert naar meer dan 
36 landen. Lift-Tex wil zich verder specialiseren in de (nóg) langere en zwaardere rondstroppen, 
waardoor het een nieuwe markt kan aanboren.  

2 Wijzigingen subsidieregeling 
Demonstraties in Chemport Europe 

GS hebben de wijzigingen in de subsidieregeling Demonstraties in Chemport Europe vastgesteld 
waardoor de mogelijkheid in de regeling komt om subsidie te verlenen als de-minimissteun. 

3 Openstellingsbesluiten LEADER 2222 GS hebben de Regeling uitvoering van LEADER-projecten Oost-Groningen nationaal en de Regeling 
uitvoering van LEADER-projecten Oost-Groningen EU vastgesteld. Hiermee wordt het laatste jaar 
van lokale ontwikkelingsstrategie in het kader van LEADER Oost-Groningen in de huidige periode 
onder POP3 voltooid. 

4 ESD-SIC-definitieve beschikking SiC-
vezels  

GS hebben de ESD-SIC definitieve beschikking wijziging vergunningen voor emissie siliciumcarbide-
vezels en zeer zorgwekkende stoffen vastgesteld. Met dit besluit wordt geen nieuwe 
omgevingsvergunning verleend aan ESD-SIC bv en ook geen nieuwe vergunning verleend voor 
nieuwe/gewijzigde activiteiten. Het gaat primair om de wijziging van de voorschriften over de 
emissie van stof in het algemeen en specifiek SiC-vezels en Zeer Zorgwekkende Stoffen.  

5 Bijdrage ministerie waterstoftreinen  GS hebben de brief vastgesteld waarin het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat wordt 
verzocht tot het doen van een bijdrage voor de aanschaf van de vier Groningse waterstoftreinen. 

6 SNN begroting 2023, gewijzigde 
begroting 2022 en jaarstukken 2021  

GS stemmen in met de Begroting 2022, de gewijzigde Begroting 2023 en Jaarrekening 2021 van het 
SNN. De SNN Jaarstukken 2021 worden ter informatie aan Provinciale Staten gezonden. De SNN 
Begroting 2023 en de gewijzigde Begroting 2022 voor een zienswijze. Het SNN heeft in 2022 en 2023 
een sluitende begroting. De provinciale deelnemersbijdrage in 2023 en 2022 is conform de in 2021 
vastgestelde begroting 2022 en de meerjarenraming. 

8 Financiële stukken Waddenfonds GS nemen kennis van de ontwerp begroting Waddenfonds 2023 en van de vastgestelde jaarstukken 
Waddenfonds 2021. In een brief aan Provinciale Staten adviseren GS aan Provinciale Staten hun 

http://www.provinciegroningen.nl/
mailto:info@provinciegroningen.nl


 
 
 
 
 
 

  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
       Gedeputeerde Staten 

 

Martinikerkhof 12 Sint Jansstraat 4 Postbus 610 Telefoon www.provinciegroningen.nl 

9712 JG  Groningen 9712 JN Groningen 9700 AP Groningen 050 316 4911 info@provinciegroningen.nl 
     

De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeling Bestuur, Juridische Zaken & Communicatie: 050 3164160.  
BTW: NL0019.32.822.B01 / KvK: 1182023 / IBAN: NL84 ABNA 0446 0456 91 / BIC: ABNANL2A 

                                                                                                                                                                                                       

        

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

  

 

zienswijze bij het bestuur van het Waddenfonds in te dienen m.b.t. de ontwerp begroting Wadden- 
fonds 2023 en de vastgestelde jaarstukken Waddenfonds 2021 voor kennisgeving aan te nemen.  

9 Advies vaststellingsbesluit voor het  
gasjaar 2022-2023 

GS informeren  Provinciale Staten per brief over het proces advies vaststellingsbesluit gasjaar 2022- 
2023.  

10 Wijzigingsbesluit verhoging gaswinning 
2021-2022 

GS informeren  Provinciale Staten per brief over het proces rond het wijzigingsbesluit verhoging 
gaswinning 2021-2022. 

11 Voordracht 2 windturbines 
Emmapolder  

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor in te stemmen met een verklaring van geen 
bedenkingen voor de aanvraag van 2 windturbines in de Emmapolder.    

12 Besluit bezwaar weigering 
subsidieaanvraag SOK  

GS hebben besloten het advies van de Commissie Rechtsbescherming inzake de weigering van de 
subsidie SOK voor regulier onderhoud van het gemeentelijk monument aan Hoofdstraat 58 in Niezijl 
over te nemen en het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 

13 Ontwerp vergunningen windpark 
Eemshaven - West 1   

GS stemmen in met het ontwerp-PIP (Provinciaal inpassingsplan) en de ontwerpvergunningen voor 
windpark Eemshaven-West fase 1. Provinciale Staten worden hierover per brief geïnformeerd.  

14 Vragen Snel Internet Groningen GS geven antwoord op vragen van de Statenfracties van de PvdA en D66 over de voortgang van het 
project Snel Internet Groningen. 

15 Vragen Nationaal Programma 
Groningen 

GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over het advies dat de 
onafhankelijke beoordelingscommissie heeft uitgebracht in opdracht van het bestuur van Nationaal 
Programma Groningen. 
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