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Besluiten Provinciale Staten 13 december 2017 

 

Op verzoek van de fractie van Partij voor de Dieren hebben Provinciale Staten 

gesproken over aanvullende eisen aan de Milieu Effect Rapportage RWE 

Eemshavencentrale. Op verzoek van de fractie van de SP hebben Provinciale Staten 

gesproken over fossiele investeringen van het ambtenarenpensioen. Aan het eind 

van de vergadering hebben Provinciale Statenleden afscheid genomen van mevrouw 

Stieneke van der Graaf (ChristenUnie), zij is op 15 november 2017 opgevolgd door 

de heer Fredric Geijtenbeek (ChristenUnie). 

 

 

1.     Voorstel vreemd aan de orde: aanvullende eisen MER RWE Eemshavencentrale 

Op verzoek van de fractie van de Partij voor de Dieren is aan de agenda toegevoegd het 

onderwerp: aanvullende eisen Milieu Effect Rapportage (MER) RWE Eemshavencentrale.  

Aanleiding was de MER procedure die momenteel wordt doorlopen m.b.t. het verhogen 

van het aandeel biomassa in de Eemshavencentrale. Er werd onder meer gesproken over 

het laten opstellen van een Milieu Effect Rapportage door RWE waarin duidelijk wordt 

gemaakt wat de gevolgen van de bijstook van biomassa zijn voor zowel de CO² uitstoot als 

de biodiversiteit vanaf de bron tot en met de uitstoot. Ook werd gesproken over het laten 

uitvoeren van onderzoek naar de bijstook van biomassa. Tijdens het motiedebat werden 

twee moties ingediend die werden verworpen.     

  

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

Provinciale Staten (www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties). 

 

2.     Voorstel vreemd aan de orde: fossiele investeringen van het 

ambtenarenpensioen 

Op verzoek van de fractie van de SP is aan de agenda toegevoegd het onderwerp: fossiele 

investeringen van het ambtenarenpensioen. Er werd onder meer gesproken over: het 

investeren van het ABP-geld in de fossiele industrie in het algemeen en in de NAM in het 

bijzonder. Tijdens het motiedebat werd één motie ingediend die werd aangenomen.    

 

http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties
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Aangenomen motie SP, GroenLinks, Partij voor het Noorden, Partij voor de Dieren, 

ChristenUnie en PvdA: stuur de gaswinning met pensioen. 

In de motie spreken de Staten uit dat:  

- het investeren van het ABP-geld in de fossiele industrie in het algemeen, en in de NAM in 

het bijzonder, vanwege de schadelijke maatschappelijke gevolgen onwenselijk is.  

Provinciale Staten roepen het college op om via de daarvoor beschikbare en geëigende 

kanalen bij het ABP te pleiten om, waar juridisch en technisch mogelijk, te de-investeren uit 

fossiele beleggingen, om geen nieuwe investeringen te doen in de aandeelhouders van de 

NAM of overige fossiele energiebedrijven, en voor het verantwoorder beleggen van het 

hiermee vrijgekomen geld.  

De fracties D66, VVD, PVV en Groninger Belang stemden tegen de motie. 

  

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

Provinciale Staten (www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties). 

 

Provinciale Staten hebben ook ingestemd met de: 

 voordracht ter vaststelling van de wijziging van de Verordening op de instelling en 

invordering van de nazorgheffing provincie Groningen, 31 oktober 2017 

 voordracht ter vaststelling van het Besluit tot wijziging van het Reglement van het  

 waterschap Hunze en Aa's, 7 november 2017. 

 voordracht ter vaststelling van het Besluit tot wijziging van het Reglement van het 

waterschap Noorderzijlvest, 7 november 2017. 

 voordracht over het beschikbaar stellen van krediet voor de vervanging van de 

Gerrit Krolbrug, 7 november 2017. 

 voordracht voor de start van deel 2 van de planuitwerking van het project 

Kwaliteitsverbetering van de spoorverbinding Groningen-Bremen (Wunderline), 14 

november 2017. 

 voordracht ter vaststelling van de Nieuwe systematiek verantwoording 

subsidielasten en wijziging van de Begrotingen 2017 en 2018, 21 november 2017. 

 voordracht ter aanpassing van de Financiële verordening provincie Groningen 

2017, 21 november 2017.  

 voordracht over de vaststelling van het normenkader voor de rechtmatigheidstoets 

2017 bestaande uit de lijsten met relevante wet- en regelgeving en de 

goedkeurings- en rapporteringstoleranties ten behoeve van de accountantscontrole 

op de Jaarrekening 2017 van de provincie Groningen, 21 november 2017. 

 voordracht over het invoeren van een vergaderwijze nieuwe stijl en het vaststellen 

van een gewijzigd vergaderschema 2018, 29 november 2017.  

 

 

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

 

Na elke Statenvergadering wordt een PS-besluitenlijst verstuurd.  

http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties
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Aan deze besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met de  

Statengriffie, 050 – 316 4458, statengriffie@provinciegroningen.nl 


