•

besluit

•

Vastgesteld met hoofdelijke stemming: 36 stemmen voor en 6 stemmen tegen.

34 / 2021
2021-034174

PROVINCIALE STATEN van Groningen:
Gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 13 april 2021,2021-034157, PPM.
Gelet op

•
•

Structuurvisie Eemsmond-Delfeijl
Omgevingsvisie Provincie Groningen 2016-2020
Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016-2020
Voor zover de Structuurvisie afwijkt van de Omgevingsvisie, heeft - voor wat betreft het
plangebied van de Structuurvisie, waarin deze ontwikkeling is voorzien - het bepaalde in de
Structuurvisie voorrang
Artikel 167 lid 4 Provinciewet
De door provinciale staten op 21 april 2021 bekrachtigde geheimhouding op twee bijlagen bij de
voordracht:
- Metafoor, memo normatieve doorrekening Oostpolder, versie 1.4. met dagtekening 5 februari
2021;
- EY REAS, Provincie Groningen Rapportage van feitelijke bevindingen ontwikkeling Oostpolder
met dagtekening 16 maart 2021.
BESLUITEN:

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

In te stemmen met het starten en doorlopen van de fase van planvorming voor de uitbreiding
van Eemshaven met als dit als aanvullend industrieterrein in te richten met het in de
voordracht voorgestelde plangebied (Oostpolder).
Kennis te nemen van de door GS afgesloten samenwerkingsovereenkomst tussen de
gemeente Het Hogeland en de provincie die geldig is voor de planvormingsfase voor de
uitbreiding van het industrieterrein Eemshaven.
Vast te stellen dat provinciale staten in staat zijn gesteld wensen en bedenkingen te uiten;
In te stemmen met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 9,5 miljoen voor
de aankoop van gronden in het plangebied als deze worden aangeboden.
In te stemmen met de voorfinanciering van de risicodekking voor de afwaardering van de
gronden ad € 5,5 miljoen (verschil verkrijgingsprijs en taxatiewaarde) uit de
bestemmingsreserve Compensatie dividend Essent.
In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 1,5 miljoen voor de planvormingsfase vanuit
de algemene middelen.
In te stemmen met de 5® Wijziging van de Begroting 2021.

Groningen, 30 juni 2021
provincial e staten voornoemd:
, voorzitter
/
, griffier

Bijlage: 5^ Wijziging van de Begroting 2021
Programma (naam+nr.)

Product
groep
(nunimer)

L of
B*)

2021

2022

2023

1. Ruimte en water

8100

L

€ 700.000

€ 500.000

€ 300.000

€0

Totaal Lasten
Totaal Baten
Totaal Saldo

€ 700.000
€0
€ 700.000

€ 500.000
€0
€ 500.000

€ 300.000
€0
€ 300.000

€0
€0
€0

*) L = Lasten; B = Baten.

2024

