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Besluiten Provinciale Staten 11 juli 2018 

 

Provinciale Staten hebben gesproken over de tussenrapportage Energietransitie, de 

Aanpak Ring Zuid, het onafhankelijk onderzoek naar de gezondheidsklachten van 

(oud-)medewerkers van het COA in Ter Apel en de Risicoanalyse en 

informatieprotocol van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). Aan de 

agenda zijn toegevoegd de onderwerpen: advies van de Mijnraad en de instelling 

van een commissie voor "de geschiedenis van Provinciale Staten van Groningen".  

 

 

1. Tussenrapportage Energietransitie 2016 - 2019 

Provinciale Staten hebben gesproken over de tussenrapportage Energietransitie 2016-

2019. Aandacht ging onder meer uit naar: de energiedialoog; financiële gevolgen van 

energietransitie; infrastructuur energietransitie en biomassa.  

  

Er werden er 5 moties ingediend waarvan er 3 werden aangenomen, 

1 ingetrokken en 1 verworpen.  

Aangenomen, verworpen, ingetrokken en aangehouden moties zijn te vinden op de 

website van Provinciale Staten.  

(www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties amendementen 

 

Overzicht aangenomen moties: 

 

Aangenomen motie D66, SP, CDA, GroenLinks: tandje erbij 

Met de motie verzoeken de Staten het college het vervolg van de energiedialoog met 

voorrang uit te voeren. De Staten voor december 2018 te informeren over de uitkomsten 

van het vervolg van de dialoog alsmede de wijze en tijdspad waarop de maatschappelijke 

tender haar beslag zal krijgen. 

De fracties van VVD, PVV, Groninger Belang, Partij voor het Noorden stemden tegen de 

motie. 
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Aangenomen motie GroenLinks, CDA, D66, PvdA, Partij voor het Noorden, ChristenUnie, 

Partij voor de Dieren: infrastructuur energietransitie 

Met de motie roepen de Staten het college op om samen met de netwerkbeheerders 

Enexis en Tennet meer pilots in Groningen op te zetten voor de opslag en balancering van 

duurzaam opgewekte energie, waaronder pilots met buurtbatterijen en met grootschalige 

omzetting en opslag van waterstof.  

De fracties van VVD en PVV stemden tegen de motie. 

 

Aangenomen motie Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, SP, PVV: de boom in 

met grootschalige biomassa 

In de motie verzoeken de Staten het college: 

- Te onderzoeken hoeveel werkelijk duurzame biomassa er beschikbaar is in de provincie 

Groningen en hoe deze zo efficiënt mogelijk kan worden toegepast. 

- Te onderzoeken op welke wijze duurzame, plantaardige biomassa kan worden 

geproduceerd binnen onze provincie zonder aantasting van bossen en biodiversiteit. 

- Over de onderzoeksresultaten terug te rapporteren aan de Staten voor 1 januari 2019. 

De fracties van PvdA en VVD stemden tegen de motie.  

 

2. Aanpak Ring Zuid 

Provinciale Staten hebben gesproken over de brief van het college over de stand van 

zaken van de Aanpak Ring Zuid. Er werd gesproken over het informeren van de Staten 

over de voortgang van het project, een commissie instellen voor de Zuidelijke Ringweg; 

financiële overschrijdingen en de doorstroom van de Ring Zuid, de bouwtijd van de Ring 

Zuid; een denktank van ervaringsdeskundigen instellen voor lopende of nieuwe 

infrastructurele projecten. 

Er werden 5 moties ingediend waarvan 1 werd aangenomen, 3 verworden en 1 

aangehouden.    

 

Aangenomen motie VVD, Groninger Belang: in de pas lopen 

In de motie verzoeken de Staten het college in de onderhandelingen met de aannemer 

over het definitief ontwerp in te zetten op reducering van de bouwtijd. En Provinciale Staten 

in oktober 2018 op de hoogte te stellen van deze onderhandelingen. 

De fracties van SP en Partij voor de Dieren stemden tegen de motie. 

 

3. Advies van de Mijnraad en vervolg versterkingsoperatie  

Op verzoek van de VVD is aan de agenda toegevoegd het onderwerp; advies Mijnraad met 

daarbij de brieven van GS van 3 en 4 juli 2018, inclusief bijlagen.  

Er is gesproken over de brief van het college met het advies van de Mijnraad en het 

vervolg van de versterkingsoperatie en de brief van het college over het advies over het 

instemmingsbesluit 2018. Ook is gesproken over het advies van het hooglerarenpanel over 

risicoberekening en versterking van woningen (bijlage 9). Provinciale Staten hebben 

ingestemd met het organiseren van een expertmeeting naar aanleiding van alle 

uitgebrachte onderzoeksrapporten en adviezen. Er werden geen moties ingediend. 
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4. Onafhankelijk onderzoek naar de gezondheidsklachten van (oud-)medewerkers 

van het COA in Ter Apel  

Op verzoek van de Partij voor de Dieren is in een motiedebat gesproken over de 

mogelijkheid om waarnemingsfilters te plaatsen op het terrein van het COA in Ter Apel om 

de kwaliteit van grondwater te meten. Dit naar aanleiding van de uitkomsten van het 

onderzoek naar de gezondheidsklachten van (oud-)medewerkers van het COA in Ter Apel. 

Er werd 1 motie ingediend die is verworpen. 

 

5. Geschiedenis Provinciale Staten van Groningen 

Op verzoek van Statenlid Romke Visser is aan de agenda toegevoegd het onderwerp: de 

instelling van een commissie: "de geschiedenis van Provinciale Staten van Groningen". Er 

werd een motie ingediend die met algemene stemmen is aangenomen. 

 

Aangenomen motie van Statenlid Romke Visser: Geschiedenis Provinciale Staten 

Met de motie besluiten de Staten een commissie "Geschiedenis Provinciale Staten van 

Groningen" in het leven te roepen bestaande uit: de commissaris van de Koning, de 

plaatsvervangend voorzitter van de Staten, de gedeputeerde voor Cultuur, de 

provinciesecretaris en de griffier. Ook besluiten de Staten dat het college van GS 

voldoende middelen en ambtelijke formatie ter beschikking stelt om deze commissie haar 

werk efficiënt te kunnen laten doen. Waarbij zij zich moeten kunnen laten bijstaan door 

externe deskundigen. 

De Staten dragen deze commissie op: 

1. Zorg te dragen voor een onderbouwd advies aan de Staten, waarbij de kosten van 

de diverse opties in beeld worden gebracht, gereed voor 1 maart 2019, zodat de 

nieuwe Staten een besluit kunnen nemen over de gewenste opzet van het 

onderzoek en de vorm van publicatie. 

2. Na te gaan op welke wijze het onderzoek kan bijdrage aan kansen voor jonge 

historici uit de regio. 

3. Zichzelf na uitvoering van deze motie te ontbinden. 

 

 

6. Risicoanalyse en informatieprotocol Samenwerkingsverband Noord Nederland 

(SNN) 

Op verzoek van Sattenlid Arjen Nolles (GL) als lid van het AB SNN is tijdens een 

motiedebat gesproken over het SNN en meer specifiek over de wijze waarop de Staten 

invulling willen gaan geven aan hun betrokkenheid bij het SNN. Tijdens het debat werd een 

motie ingediend die werd aangenomen. 

 

Aangenomen motie Statenlid Arjen Nolles als lid van het AB SNN: nieuwe voor oude 

schoenen 

In de motie spreken de Staten uit: 

- Als Staten het initiatief te willen nemen om dit jaar een nieuwe werkwijze uit te werken. 
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- Dat in de nieuwe werkwijze rondom de SNN de Staten uit Fryslân, Groningen en Drenthe 

elkaar ten minste een keer per jaar willen ontmoeten, om kennis en informatie uit te 

wisselen, en bovenal om samen te werken om te komen tot gebundelde kracht voor en ten 

gunste van inwoners van de drie provincies in Noord-Nederland. 

-Dat onder die gebundelde kracht wordt verstaan om vanuit de gezamenlijke Staten een 

innovatieve samenwerking en betrokkenheid te tonen die blijkt uit vragen en/of moties. 

Nieuwe schoenen voor een gemeenschappelijk wandeltempo!  

De fractie van SP stemde tegen de motie.  

 

 

Provinciale Staten hebben ook ingestemd met: 

▪ Voordracht Bijdrage aan het uitvoeringsprogramma BRZO voor de jaren 2018 en 2019 

(8e wijz. Begroting 2018). 

▪ Voordracht vaststelling Inpassingsplan Fietsroute Plus Groningen-Winsum 

▪ Voordracht Vergaderschema PS 2019 

▪ Voordracht herbenoeming lid college Noordelijke Rekenkamer 

 

 

 

****  Noot voor de redactie, niet voor publicatie *** 

Na elke Statenvergadering wordt een PS-besluitenlijst verstuurd. Aan deze besluitenlijst kunnen 

geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Krista van der 

Lugt van de Sattengriffie, 050 – 316 4458 of  statengriffie@provinciegroningen.nl 


