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Besluit

1

Subsidieregelingen MKB

GS hebben de subsidieregeling MIT 2018 vastgesteld en stemmen in met een wijziging van de
subsidieregelingen KEI en VIA. De regelingen Mkb- innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT),
Kennis en Innovatie (KEI) en Versneller Innovatie Ambities (VIA) worden in Noord-Nederland
aangeboden en uitgevoerd door het SNN.

2

We the North

3

Green Deal elektrische laadpalen

4

Wijzigingsvergunning windpark Delfzijl
Zuid Uitbreiding

5

Tunnel Sterrebos Winschoten

GS hebben kennisgenomen van de tussenrapportage Station Noord 2.0 over het jaar 2017 en hebben
besloten 200.000 euro subsidie beschikbaar te stellen voor 2018 vanuit het noordelijke
cultuurprogramma We the North.
De Provincies Groningen en Drenthe en Enpuls zijn tijdens de Klimaattop, nov. 2017, samen het
project gestart om 1000 elektrische laadpalen in de openbare ruimte te stimuleren. GS hebben
besloten hiervoor de Bestuursovereenkomst Openbaar Toegankelijke Laadinfrastructuur Elektrisch
Vervoer tussen de Provincie Groningen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te ondertekenen. Hierdoor kunnen Green Deal gelden beschikbaar worden gesteld voor deze laadpalen.
GS hebben besloten de datum van de vergunningverlening van de omgevingsvergunning voor
windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding te wijzigen van 12 september 2017 naar 26 juni 2018, inhoudelijk
geen wijzingen aan te brengen en de omgevingsvergunning zes weken open te stellen voor beroep.
Alle appelanten en de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State worden op de hoogte gesteld van
het besluit.
GS hebben besloten uit het budget restauratie Rijksmonumenten in de provincie Groningen
€ 93. 646,82 subsidie te verlenen voor de restauratie van de tunnel in het Sterrebos te Winschoten.

6

Gemeenschappelijke Regeling Wedeka
Bedrijven

Martinikerkhof 12
9712 JG Groningen

Sint Jansstraat 4
9712 JN Groningen

GS hebben besloten de termijn waarbinnen de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling
Wedeka Bedrijven, voor zoveel nodig, na 1 januari 2018, met toepassing van de Wet
gemeenschappelijke regelingen de uit de gewijzigde gemeentelijke indeling voortvloeiende

Postbus 610
9700 AP Groningen

Telefoon
050 316 4911

www.provinciegroningen.nl
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

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten
Gedeputeerde Staten

voorzieningen dienen te treffen, te verlengen tot 31 december.
7

Brieven aan ministeries over
vezelhennepteelt

8

Handhaving natuurwetgeving

9

Peilbesluiten Westerpolder - Oosterland

Martinikerkhof 12
9712 JG Groningen

Sint Jansstraat 4
9712 JN Groningen

De teelt en verwerking van vezelhennep in Oost- Groningen heeft zich in de afgelopen jaren
ontwikkeld tot een agroproductieketen van formaat. Zo is het areaal gegroeid naar ruim 2000 hectare
en biedt de verwerkende industrie directe werkgelegenheid aan tientallen mensen. Tijdens een
recent werkbezoek van het provinciebestuur hebben de ondernemers zorgen geuit over de toekomst
van de teelt en de verwerking van hennepteelt. Dit heeft te maken met belemmering in de wetgeving
waardoor belangrijke inkomsten worden misgelopen. In brieven aan de ministers van LNV, VWS en
EZK vragen GS aandacht voor dit probleem en wordt verzocht met spoed te komen tot een oplossing.
GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over de handhaving
van de natuurwetgeving bij een aantal bouwprojecten.
GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over de situatie in de
Westerpolder - Oosterland en de spanning tussen de natuurdoelen en de landbouw door
peilbesluiten.
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