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Besluitenlijst Provinciale Staten 11 oktober 2017 

 

Provinciale Staten hebben de najaarsnota 2017 vastgesteld. Verder hebben 

Provinciale Staten gesproken over het Addendum Zorg - Uitvoeringsprogramma 

Leefbaarheid 2016-2020.  De Staten hebben hun wensen en bedenkingen kunnen 

uiten bij de aanvraag van de subsidie Regiospecifiek Pakket  Zuiderzeelijn (REP-ZZL) 

- project De Kansrijke Leerweg. Tot slot is toegevoegd aan de agenda als onderwerp 

vreemd aan de orde van de dag: het Regenboog Convenant. 

 

1. Najaarsnota  2017 vastgesteld 
 
Provinciale Staten hebben de najaarsnota 2017 vastgesteld en  

en het daarbij behorende besluit tot 4e en 5e wijziging van de provinciale Begroting 2017.  

 

Dit betekent dat: 

1. Er een (aanvullend) investeringskrediet beschikbaar is gesteld van:  

• € 52.700.000 voor de verhoging van het realisatiekrediet Extra sneltrein Groningen-

Leeuwarden (ESGL). En deze te dekken ten laste van de bijdrage van het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu;  

• € 1.139.415 voor de verkenning/planstudie N33-midden. Gedekt ten laste van de reserve 

MIT;  

• € 1.500.000 voor grondaankopen N33-midden, te dekken ten laste van de reserve MIT;  

• € 500.000 voor de planuitwerkingsfase Spoor Groningen-Winschoten, te dekken ten laste 

van het capaciteitskrediet planuitwerkingsfase.  

2. Het Toetsingskader RSP-projecten Transferia en busstations en Infra HOV-bus en 

Qliners van 1 juni 2011 als volgt wordt gewijzigd:  

• A. Na punt 7-V wordt een nieuw punt 7-V.a ingevoegd, luidende als volgt:  

7-V.a. De vereiste van een accountantsverklaring van 7-V vervalt, indien de subsidie 

financieel wordt verantwoord via een Sisa-bijlage (Single information single audit) bij de 

jaarrekening van de subsidieontvanger.  

• B. Na punt 7-VI, onderdeel a) wordt, onder verlettering van onderdeel b) in c) een nieuw 

onderdeel b) ingevoegd, luidende als volgt:  
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b) de vereiste van een accountantsverklaring van 7-VI, onderdeel a), vervalt, indien de 

subsidie financieel wordt verantwoord via een Sisa-bijlage bij de jaarrekening van de 

subsidieontvanger.  

3. Onderdeel 2 in werking treedt met ingang van 1 januari 2017 en daarmee voor de 

subsidieontvangers met ingang van hun Jaarrekening 2017.  

  

De fracties van SP, PvdA, CDA, D66, VVD, ChristenUnie, PVV, GroningerBelang, 

GroenLinks, Partij voor het Noorden stemden voor de voordracht. 

De fractie van Partij voor de Dieren stemde tegen de voordracht.  

 

Er werd onder meer gesproken over het project 'bijenapp'. Er werd 1 motie ingediend die 

werd aangehouden. 

 

De volledige tekst van aangenomen, verworpen, aangehouden en ingetrokken moties vindt u op 

onze website:http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties/ 

 

2. Addendum Zorg - Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2016-2020 

De bevoegdheid om het Addendum Zorg vast te stellen en toe te voegen aan het 

Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid ligt bij het college van Gedeputeerde Staten omdat de 

kaders van het Uitvoeringsprogramma al door de Staten zijn vastgesteld. Provinciale 

Staten werden in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over het addendum 

Zorg.  

Tijdens het debat werd onder meer gesproken over de zorginfrastructuur en een te 

ontwikkelen provinciale zorgvisie. Er werd 1 motie ingediend die werd verworpen.    

 

Achtergrondinformatie: 

Op 10 februari 2016 hebben de Staten de kaders met daarin de uitgangspunten voor het 

Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2016-2020 vastgesteld. De uitwerking van het 

programma is op 6 juli 2016  door de Staten besproken. Op 12 juli 2017 hebben de Staten 

besloten om als onderdeel van het compensatiepakket Groningen Airport Eelde  

€ 3.600.000,- in te zetten ten behoeve van de zorg in Groningen.  

 

De volledige tekst van aangenomen, verworpen, aangehouden en ingetrokken moties vindt u op 

onze website:http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties/ 

 

 

3. Aanvraag subsidie REP-ZZL - project De Kansrijke Leerweg 

De Staten hebben met algemene stemmen ingestemd met de voordracht over de 

consultatie van Provinciale Staten over het principebesluit van Gedeputeerde Staten om 

het project "De Kansrijke Leerweg" te subsidiëren.  

Provinciale Staten hebben hiermee kennis genomen van het voornemen van 

Gedeputeerde Staten om een subsidie van € 2.000.000,-- toe te kennen aan DOK 4 B.V. 

http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties/
http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties/


 

 

 

 

 

3 

voor het project " De Kansrijke Leerweg”. Hiermee zijn Provinciale Staten in staat gesteld 

wensen en bedenkingen te uiten. 

 

Er werd 1 motie ingediend die werd aangenomen. 

 

Aangenomen motie PVV, Groninger belang, Partij voor het Noorden: werk in uitvoering: 

In de motie roepen de Staten het college op om samen met de initiatiefnemers van het 

project De Kansrijke  Leerweg en het reguliere onderwijs tot een structurele 

samenwerkingsvorm te komen, waarbij door het bedrijfsleven gevraagde 

competenties en vaardigheden en onderwijsaanbod  op elkaar worden afgestemd. 

En waarbij onderwijsprofessionals w.o. leraren en praktijkbegeleiders een 

belangrijke rol zullen  krijgen opdat de bedrijfsschool  uit het project  De kansrijke  

Leerweg definitief vorm en toekomstperspectief zal kunnen  krijgen. Doel van de pilot 

is om de bedrijfsschool af te stemmen  op de vereiste  wettelijke  gestandaardiseerde 

onderwijskwaliteit met volwaardige kansen  voor leerlingen en afgestudeerden  op 

een startkwalificatie of toelatingsonderzoek,  een vervolgopleiding en/of een baan. 

De fracties van PvdA en VVD stemden tegen de motie. 

 

De volledige tekst van aangenomen, verworpen, aangehouden en ingetrokken moties en 

amendementen vindt u op onze website:http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties/ 

http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/amendementen/ 

 

4. Regenboog Convenant 

Op verzoek van CDA, PvdA en Partij voor de Dieren is aan de agenda toegevoegd als 

voorstel vreemd aan de orde: Regenboog Convenant. Het voorstel is ingediend op 

'Coming-Outday'. De dag waarop aandacht wordt besteed aan het moment dat LHBT’ers 

openlijk voor hun geaardheid uitkomen. 

 

Tijdens het debat werd 1 motie ingediend waarover werd gesproken. De motie werd 

aangenomen. 

 

Aangenomen motie CDA, PVV, PvhN, VVD, PvdA, PvdD, D66, GroenLinks: regenboog 

Convenant 

In de motie roepen de Staten het college op om in overleg te gaan met gemeenten om te 

komen tot een gezamenlijk regenboog convenant. Een symposium te organiseren waarin 

de ondertekening van de convenant door gemeenten centraal staat. En op deze manier 

een impuls te geven aan de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBT'ers in 

de provincie Groningen. 

De fractie van GroningerBelang stemde tegen de motie. 

 

 

http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties/
http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/amendementen/
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Provinciale Staten hebben verder ingestemd met: 

De voordracht over het benoemen van de heer Meendering als lid van de Raad van Advies 

van Noordelijke Rekenkamer en het aanwijzen van mevrouw Dijkstra als plaatsvervangend 

lid van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.  

 

 

**** 

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, communicatieadviseur Statengriffie,  

050 – 316 4458, statengriffie@provinciegroningen.nl 


