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 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie New Born Rubber  GS verlenen € 248.052,- subsidie aan New Born Rubber v.o.f. voor het project 'Van afgedankte 
rubberbanden tot circulaire thermoplastische eindproducten'. Doel van dit project is een 
innovatieve pilot-plant te bouwen en de productietechnologie te ontwikkelen voor toepassing en 
verwerking van reclaimed rubber uit oude banden in nieuwe eindproducten (zie persbericht). 

2 Subsidie Pharma-NL GS verlenen een subsidie van € 50.000,- aan Campus Groningen in Groningen voor het ontwikkelen 
van projectvoorstellen t.b.v. Pharma-NL.  In mei 2021 heeft Campus Groningen/Life Cooperative 
onder de titel Pharma-NL een aanvraag ingediend bij het Nationale Groeifonds voor de opzet van 
flexibele duurzame medicijnfabrieken in Noord Nederland om daarmee de leveringszekerheid van 
medicijnen te vergroten. In april 2022 heeft de adviescommissie besloten een subsidie van € 80 
miljoen toe te kennen aan Pharma-NL.  Campus Groningen/Life Cooperative is nu druk bezig met het 
verder ontwikkelen van projectvoorstellen die grote kans maken binnen Pharma-NL. De verleende 
subsidie is bestemd voor het verder ontwikkelen van deze projectvoorstellen. 

3 Bijdrage Chemport  GS stemmen in met de bijdrage van € 110.000,- aan de NOM N.V. voor de uitvoering van het 
Strategisch Plan Chemport in 2024.  

4 Green Deal Eiwitgewassen GS stemmen in met het ondertekenen van de Green Deal Eiwitgewassen. Doel van de Green Deal is 
opschaling van teelt en verwerking van eiwitrijke gewassen. De Green Deal is een uitwerking van de 
Nationale Eiwitstrategie en past bij de ambities op het vlak van eiwittransitie van de provincie 
Groningen rond het programma Fascinating.  

5 Ontwerp Omgevingsverordening 
provincie Groningen 

GS hebben de ontwerp Omgevingsverordening provincie Groningen vastgesteld en hebben besloten  
de ontwerp Omgevingsverordening vrij te geven voor inspraak. Op 1 januari 2023 treedt naar 
verwachting de nieuwe Omgevingswet in werking. De Omgevingsverordening moet aan de eisen van 
de nieuwe wet voldoen. 

6 EemsEnergy Terminal gedoogverklaring  GS hebben de gedoogverklaring voor bouwactiviteiten van EemsEnergy Terminal vastgesteld.  
Gasunie heeft verzocht te mogen starten met bouwwerkzaamheden voor de EemsEnergy Terminal 
(EET). Met de verdampingsinstallaties van EET zal Gasunie vanaf 15 september 2022 vloeibaar 
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aardgas aanlanden in de Eemshaven. De aanvraag voor de bouwvergunning en de aanvraag voor de 
milieuvergunning zijn in voorbereiding. ODG heeft het verzoek beoordeeld en een gedoogverklaring 
voor de eerste bouwactiviteiten voorbereid. 

7 Begrotingswijziging NPG  GS hebben de begrotingswijziging Nationaal Programma Groningen (NPG) juli 2022 vastgesteld. De 
wijziging is nodig om met de uitvoering van twee toegekende initiatieven te kunnen starten.  

8 PS brief nieuwe NPG projecten  GS informeren Provinciale Staten per brief over de toekenning van vier nieuwe projecten die via het 
thematisch programma van Nationaal Programma Groningen in uitvoering worden gebracht. 

9 Voordracht input voor zienswijze 
vaststellingsbesluit gasjaar 2022-2023 

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de input voor een zienswijze voor het 
ontwerp - vaststellingsbesluit over het gasjaar 2022 - 2023 vast te stellen.  

   

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

