Groningen, 27 april 2010

Besluitenlijst nr. 16

1. In een brief aan het statenlid J. Siersema-Venema van de fractie van GroenLinks
ontvang deze een reactie van het college op schriftelijk ingediende vragen over de
ziekenhuiszorg op het platteland in Groningen.
2. In een brief aan het statenlid B. Krajenbrink van de CDA-fractie ontvangt deze een
reactie van GS op de door hem schriftelijk ingediende vragen over de
ziekenhuiszorg in Oost-Groningen en de positie daarin van het Refaja Ziekenhuis
te Stadskanaal.
3. In een brief aan de leden van Provinciale Staten worden deze door het college
geïnformeerd over het beleid en de implementatie van open standaarden en open
source software. Dit beleid is een voortvloeisel uit het Actieplan "Nederland Open
in Verbinding (NOiV)", waarmee oud-staatssecretaris Heemskerk van EZ het
gebruik van open standaarden en open source software in de (semi-)publieke
sectoren wil bevorderen.
4. GS hebben voor het zwemseizoen 2010 in totaal 43 zwemgelegenheden in
oppervlaktewater aangewezen. Ten opzichte van vorig jaar is er één wijziging: de
Natte Horizon in Bourtange is nieuw op de lijst. De aangewezen locaties worden
gedurende het zwemseizoen tweewekelijks gecontroleerd op de waterkwaliteit.
Zonodig kan de provincie een zwemverbod of negatief zwemadvies instellen. Dit
ontwerpbesluit ligt van 7 mei 2010 t/m 17 juni 2010 ter inzage. Na verwerking van
de zienswijzen zal een definitief besluit tot aanwijzing genomen worden.
5. Het college zal de leden van Provinciale Staten de "Terug- en vooruitblik 2009 van
het Programma Landelijk Gebied" toesturen. Deze informatievoorziening vloeit
voort uit het programmadocument Programma Landelijk gebied (PLG) waarin is
vastgelegd dat PS eenmaal per jaar worden geïnformeerd over de stand van zaken
en de verwachting over de voortgang van het PLG. De terug- en vooruitblik is dit
jaar extra uitgebreid in verband met de "Mid Term Review (MTR)". Dit is een
tussenbalans waarin de voortgang op landelijk niveau wordt gerapporteerd,
analyses worden gedaan en het proces wordt geëvalueerd.
6. In een voordracht aan Provinciale Staten vragen GS om in te stemmen met de
voorstellen voor de herbestemming van het batig saldo van de geliquideerde

Groninger Borgenstichting. De middelen komen overeenkomstig de statuten ten
goede aan de instandhouding van de betreffende borgen.
7. GS sturen een brief aan het college van B. en W. van de gemeente Haren over de
overdracht van de Meerweg (N861). Deze gemeente en de provincie hebben in
principe overeenstemming bereikt over een financiële bijdrage voor de overdracht
van de Meerweg. In de brief wordt o.m. ingegaan op de financiële bijdrage en op
andere voorwaarden en afspraken die gepaard gaan met de overdracht.
8. In een brief aan de leden van Provinciale Staten worden deze door het college
geïnformeerd over de instelling van het krediet Zorginnovatie jeugdhulp 2010. Dit
krediet is bedoeld om de jeugdhulp in het kader van de WMO in het gemeentelijk
domein te versterken en de instroom in de tweede lijns jeugdzorg te beperken.
9. GS hebben een vergunning vastgesteld op grond van de Natuurbeschermingswet
1998 voor het oprichten, in werking brengen, in werking houden en regulier
onderhoud van een elektriciteitscentrale in de Eemshaven van Eemsmond Energie
BV. Het gaat hierbij om een aanvraag voor een elektriciteitscentrale met een
vermogen van 1.150 MWe in de Oostlob van de Eemshaven.
10. Op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 hebben GS een vergunning
verleend aan Vopak Terminal Eemshaven BV voor de realisatie en ingebruikname
van een lage doorzetterminal in de Westlob van de Eemshaven voor strategische
voorraden aardolie.
11. GS hebben besloten mee te doen aan het project Clean North Sea Shipping als
"supporting partner". Dit project gaat over toekomstige milieu- en energieaanvoer
gerelateerde infrastructuur voor maritiem transport in Noordzeehavens. Hierbij kan
worden gedacht aan wal-stroomaansluitingen, vloeibaar gas aansluitingen (LNG),
biogas aansluitingen en natuurlijk gas aansluitingen.
12. GS hebben besloten een subsidie van maximaal € 63.250,-- te verlenen aan de
Stichting Groninger Forum voor het aard- en nagelvaste ophangwerk (trussen) voor
de Multimediazaal en het Medialab in ForumImages (voormalige Camerabioscoop). Hierbij gaat het om het aanbrengen van een ophangsysteem voor licht,
projectoren en schermen in de multimediale zaal, waarmee de mogelijkheden voor
programmering optimaal benut kunnen worden.
13. GS gaan akkoord met het verlenen van een eenmalige subsidie van € 12.500,-voor de finale Jong Ondernemen 2009-2010. Het gaat hierbij om een landelijke
finale die één dag duurt en waar ongeveer 350 mensen komen. De landelijk
doelgroep is 20.000 studenten op mbo en hbo niveau.
14. GS stemmen in met de inhoud van de Prestatieafspraken 2009-2012 van Liga 68.
15. GS stemmen in met de inhoud van het document Prestatieafspraken 2009-2012
van het Groninger Molenhuis.
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16. In het kader van de 4 ronde projectenaanvragen van het Budget Educatie en
Participatie (BEPP) hebben GS aan diverse scholen en instellingen subsidies
verleend.
17. GS hebben besloten de bedieningstijden van de Robbengatsluis te Lauwersoog in
het Hemelvaartweekend, het Pinksterweekend en in de maanden juli en augustus
uit te breiden en wel op zondag van 08.00 uur tot 22.00 uur in plaats van 08.00 tot
20.00 uur. Het besluit is genomen vanwege de te lange wachttijden die bij de sluis
ontstaan op piekdagen. In combinatie met te weinig wachtplaatsen levert dit
ongewenste en onveilige situaties op.
18. Op basis van de bijgestelde begroting 2010 van Het Huis voor de Sport Groningen
hebben GS besloten de subsidie voor 2010 vast te stellen op € 197.400,-19. GS hebben besloten de looptijd van het Uitvoeringsbesluit van de Subsidieregeling
Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren (SEBB 2009) te verlengen tot en
met 31 augustus. Deze regeling is op 16 november 2009 van start gegaan en is
opgezet in het kader van het 100.000 woningenplan. Omdat het voor het tijdvak 16
november 2009 tot en met 30 april 2010 vastgestelde subsidieplafond van 1
miljoen nog niet is uitgeput, hebben GS besloten de regeling te verlengen.
20. GS hebben besloten het Informatiepunt Duurzaam Bouwen voor het jaar 2010 een
subsidie te verlenen van € 30.000,-- voor de activiteiten van het informatiepunt en
de stimuleringsactiviteiten ten behoeve van gemeenten.
21. GS hebben de jaarrapportage 2009 van het uitvoeringsprogramma externe
veiligheid 2006-2010 vastgesteld.
22. In een brief aan de NS-directie stellen GS het onacceptabel te vinden dat, gezien
de ontwikkelingen en acties vanuit de provincie Groningen ten aanzien van het
grensoverschrijdend spoorverkeer, de mogelijkheden voor kaartverkoop voor
internationale vervoerbewijzen op het station in Groningen steeds verder worden
afgebouwd.
23. GS verstrekken in een brief aan het CBS de kwartaalgegevens Iv3
(Informatievoorziening voor derden) over het eerste kwartaal van 2010. Iv3 behelst
de financiële informatie (op basis van de begroting, de realisaties per kwartaal en
de jaarrekening) die de provincies en gemeenten verstrekken aan het CBS.
24. GS hebben een reactieve aanwijzing gegeven ten aanzien van de gewijzigde
vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Leek. Hierbij gaat het om de
mogelijkheid om bouwwerken buiten de agrarische bouwblokken te realiseren, de
bescherming van de verschijningsvorm van voormalige agrarische
bedrijfsbebouwing die nu als woning wordt gebruikt, de te ruime
uitbreidingsmogelijkheden van niet-agrarische bedrijven en de verantwoording van
de woningvoorraad binnen de toegekende nieuwbouwruimte.
25. In een brief aan de Landkreis Emsland reageren GS op het ontwerp "Regionales
Raumordnungsprogramm 2010". Het programma geeft aanleiding tot opmerkingen

over de waarde van de grensoverschrijdende samenwerking, de windmolenparken
in de grensstrook, de samenwerking bij het realiseren van ecologische
verbindingszones en de spoorverbinding Groningen-Oldenburg.
26. GS hebben besloten aan de gemeente Leek een subsidie te verlenen van
maximaal € 50.000,-- in het kader van het Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap van de Vereniging collectieve Woningbouw Gaveplein
Oostwold. Dit project richt zich op het realiseren van 14 koopwoningen op het
Gaveplein te Oostwold.

