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               WEEK  19 

                                                                                                                                                                              10 mei  2022 

 Onderwerp Besluit 

1 Toegangsbeperkingsbesluit 
Zuidlaardermeergebied 

GS hebben het Toegangsbeperkingsbesluit (TBB) Zuidlaardermeergebied vastgesteld. Naar 
aanleiding van de evaluatie van het Natura2000-beheerplan van het Zuidlaardermeergebied is een 
Toegangsbeperkingsbesluit (TBB) opgesteld om de regels uit het beheerplan duidelijk te kunnen 
communiceren en effectieve handhaving in het gebied te verbeteren. Dit TBB is met alle partijen 
rond het gebied afgestemd. Zo zijn er goede afspraken gemaakt om verstoring als gevolg van 
recreatief vliegverkeer zo veel mogelijk te vermijden.  

2 Verlenging Natura2000 beheerplannen  GS hebben besloten de Natura2000 beheerplannen van Zuidlaardermeer en Lieftinghsbroek te 
verlengen.  

3 Rapportage Toekomstperspectief 
agrarische sector  

GS hebben besloten Strootman Landschapsarchitecten opdracht te verlenen voor de rapportage 
'Naar een ontspannen Groningen 2022'. Het gaat om een brede analyse van het 
toekomstperspectief van de agrarische sector in de provincie Groningen.  

4 Woningbouw gemeente Eemsdelta  GS stemmen in met de afspraken over woningbouw in de gemeente Eemsdelta. Voor deze 
gemeente is niet langer een actuele regionale woonvisie beschikbaar waaraan woningbouwplannen 
getoetst kunnen worden. Vandaar dat afspraken tussen de provincie en de gemeente noodzakelijk 
zijn. Uit een woonvisie van de gemeente blijkt dat de woningbehoefte in Eemsdelta 600 tot 
maximaal 900 bedraagt in de periode 2022 tot en met 2032. Elke twee jaar wordt op basis van 
monitoring nagegaan of deze bandbreedte nog steeds actueel is.  

5 Verzoek Natuur Milieufederatie  GS hebben besloten het verzoek van de Natuur Milieufederatie Groningen af te wijzen om de 
Provinciale Omgevingsverordening aan te passen om de komst en uitbreiding van melkveebedrijven 
in de voormalige gemeente Vlagtwedde tegen te gaan. 

6 Begrotingswijziging Nationaal 
Programma Groningen  

GS stemmen in met de voorgestelde wijzigingen van de Begroting 2022 van het Nationaal 
Programma Groningen.  

7 Wijzigingen  Jaarstukken 2021 GS nemen kennis van de wijzigingen van de Jaarstukken 2021 en de verdere planning van de 
behandeling van de Jaarstukken. 
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8 Bestuurlijke Afspraken We the North 
2022-2024 

GS hebben de Bestuurlijke Afspraken inzake de uitvoering van de samenwerking We the North 
2022-2024 vastgesteld.  

9 IPO Kaderbrief 2023  GS informeren Provinciale Staten over de  IPO Kaderbrief 2023. De Kaderbrief 2023 vormt de start 
van het Begrotingsproces 2023 van de samenwerkende provincies binnen IPO Den Haag en BIJ12.   
Provinciale Staten bespreken de brief 18 mei  en kunnen dan aandachtspunten meegeven aan het 
college die GS vervolgens inbrengen in het IPO-bestuur.  

10 Baggerspeciestortplaats Dorkwerd In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor het definitieve doelvermogen voor de 
nazorg van baggerspeciestortplaats Dorkwerd vast te stellen.  

11 Wijzigingsbesluit gasjaar 2021-2022  GS hebben besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen het wijzigingsbesluit gasjaar 2021-2022. 
Provinciale Staten worden hierover per brief geïnformeerd (zie persbericht).  

12 Verklaring van geen bedenkingen 
pluimveehouderij Kiel-Windeweer  

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor in te stemmen met de verklaring van geen 
bedenkingen (VGGB) voor de omgevingsvergunning voor de bouw van 4 pluimveestallen op perceel 
Vossenburg 1 in Kiel -Windeweer.  

13 Vragen snelbus Groningen - Leer  GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van GroenLinks over de snelbus Groningen - Leer.  
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