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 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie Groninger Ondernemingsprijs 
2022 

GS verlenen een subsidie van € 15.000,- aan de stichting Onderneming van het jaar in de provincie 
Groningen voor de organisatie van de Groninger Ondernemingsprijs 2022. 

2 Onderzoek Magnesiumchloride als 
stikstofreductiemaatregel  

GS hebben besloten opdracht te verlenen aan Dairy Campus voor het onderzoek Magnesium-
chloride als stikstofreductiemaatregel en stellen € 160.000,- beschikbaar. De noordelijke provincies 
willen het stikstofprobleem voortvarend aanpakken en richten zich op innovaties die het mogelijk 
maken om stikstofemissie te reduceren. Het toevoegen van Magnesiumchloride aan mest is een van 
deze innovaties. Dit onderzoek kan worden uitgevoerd door Dairy Campus. De wetenschappelijke 
onderbouwing is noodzakelijk om resultaten op een later moment in te kunnen boeken en juridische 
hardheid te kunnen verkrijgen voor deze maatregel.  

3 Jaarstukken 2022 GS hebben de Jaarstukken 2022 overeenkomstig het aangeboden ontwerp vastgesteld. In een 
voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de Jaarstukken 2022 en 2e wijziging van de 
Begroting 2022 vast te stellen (zie persbericht).  

4 PS brief financiering provincies na 2025  GS informeren Provinciale Staten per brief over de nieuwe financieringssystematiek van de 
provincies na 2025.  

5 Voortgang en NRD Eemszijlen  GS hebben de Notitie Reikwijdte en Detailniveau in het kader van de m.e.r.-procedure voor het 
project Eemszijlen vastgesteld. Het doel van m.e.r. is om het milieubeIang een volwaardige plaats te 
geven in de besluitvorming. De m.e.r.-procedure start met het opstellen van een Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau (NRD). Hierin worden het project en de wettelijke kaders beschreven. De NRD wordt  
zes weken ter visie gelegd. 

6 Reactie regionale overheden 
'Voornemen PAWOZ' en 'Voorstel 
participatie PAWOZ'  

GS stemmen in met de brief van  regionale overheden aan de minister van Economische Zaken en 
Klimaat op 'Voornemen PAWOZ' en 'Voorstel participatie PAWOZ'. Met programma aanlanding wind 
op zee Eemshaven (PAWOZ) worden routes ontworpen waarmee windparken op de Noordzee 
worden aangesloten op de Eemshaven. Het Rijk heeft het voornemen PAWOZ en voorstel PAWOZ 
ter inzage gelegd. In de brief geven de gemeenten Schiermonnikoog en Het Hogeland, het 
waterschap Noorderzijlvest en de provincies Groningen en Fryslân een gezamenlijke reactie.  
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7 Besluit bezwaar tegen ontheffingen 
bruine en zwarte rat  

Tegen een op grond van de Wet natuurbescherming verleende ontheffing voor het gebruik van een 
luchtdrukgeweer bij de bestrijding van bruine en zwarte ratten is bezwaar gemaakt door dhr. de 
Vries. Bezwaarde heeft niet gespecificeerd tegen welk besluit het bezwaar gericht is. Door de 
Commissie Rechtsbescherming is vastgesteld dat er sinds 1 november 2021 geen ontheffingen voor 
het gebruik van het luchtgeweer bij de bestrijding van ratten zijn verleend. Er kan daarom geen 
sprake zijn van een tijdig ingediend bezwaar. Omdat niet vaststaat tegen welk besluit het bezwaar is 
gericht, adviseert de Commissie Rechtsbescherming om het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.  
GS stemmen in met het advies van de commissie Rechtsbescherming.  

8 Gedoogverzoek Zandhandel  GS hebben de gedoogbeslissing voor Poelman Zandhandel B.V. vastgesteld. De gedoogbeslissing 
heeft betrekking op het winnen van zand uit het onderwaterdepot Ureterpzand in de periode mei 
tot 1 juli 2022 door Poelman Zandhandel B.V.  

9 Brieven Gasunie en staatssecretaris 
over gaswinning  

Op 25 mei houden Provinciale Staten een spoeddebat over de brief van Gasunie Transport Service 
en de reactie hierop van de staatssecretaris van EZK over een nieuwe verhoging van de winning uit 
het Groningenveld. GS sturen beide brieven ter informatie naar Provinciale Staten.  

10 Vragen Medenertilsterpolder GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van het CDA over de Medenertilsterpolder. 

11  Vragen ontheffing afsteken vuurwerk GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over de ontheffing 
voor het afsteken van vuurwerk tijdens het festival Kingsland op 27 april 2021 in Stadspark. 

12 Vragen werkgroep Gezondheid GS geven antwoord op vragen van de werkgroep Gezondheid Provinciale Staten Groningen aan het 
college over het thema gezondheid in het algemeen en over positieve gezondheid in het bijzonder.  
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