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Besluiten Provinciale Staten 14 maart 2018 

 

Provinciale Staten hebben besloten de zienswijze van Gedeputeerde Staten op het 

addendum Meerjarenprogrammabrief 2018 van de Nationaal Coördinator te 

ondersteunen. Provinciale Staten hebben in hun vergadering verder gesproken over 

tiltmeters en de aanpak van de Ring West Groningen. Op verzoek van de fractie van 

de Partij voor de Dieren hebben Provinciale Staten tot slot gesproken over de 

Statiegeldalliantie. 

 

1. Zienswijze addendum Meerjarenprogrammabrief 2018 van de Nationaal Coördinator 

Provinciale Staten hebben besloten de voorgenomen zienswijze van Gedeputeerde Staten 

op het addendum Meerjarenprogrammabrief 2018 van de Nationaal Coördinator te 

ondersteunen. Tijdens het debat werd onder meer gesproken over: het ontwikkelen van 

een overkoepelende visie en de data als open data beschikbaar te stellen, de 

toekomstvisie en de rol van Provinciale Staten.   

Tijdens het debat werden twee moties ingediend waarvan één met algemene stemmen 

werd aangenomen en één werd verworpen.  

 

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

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

 

Aangenomen motie VVD, D66 en SP: Toekomstvisie en de rol van de Staten 

Met de motie vragen de Staten het college de Staten meer, intensiever en actief te 

betrekken bij de herinrichtingsplannen, en daar zo nodig ruimte voor te maken in de 

procedures, die met de ministeries en gemeentes doorlopen worden. 

De motie is met algemene stemmen aangenomen.   

 

2. Motiedebat tiltmeters 

Provinciale Staten hebben op verzoek van de fractie van de PVV gesproken over 

tiltmeters. Tijdens het debat werd onder meer gesproken over de uitvoering van de in 2016 

aangenomen motie 'Tiltmeters'. Tijdens het motiedebat werd één motie ingediend die werd 

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

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

 

3. Stand van zaken aanpak Ring West 

Provinciale Staten hebben gesproken over de stand van zaken van de aanpak Ring West 

Groningen. Tijdens het debat werd onder meer gesproken over het uitvoeren van een 

uitgebreider onderzoek naar verschillende alternatieve tracés voor de Westelijke Ringweg.  

Tijdens debat werd één motie ingediend die werd verworpen. 

 

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

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

 

4. Voorstel vreemd aan de orde: Statiegeldalliantie 

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

onderwerp: de Statiegeldalliantie. Er werd onder meer gesproken over statiegeld in strijd  

tegen zwerfafval.  

Tijdens het motiedebat werd één motie ingediend die werd aangenomen.    

 

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

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

 

Aangenomen motie Partij voor de Dieren, GroenLinks, PVV, ChristenUnie, SP en 

D66: Statiegeld in strijd tegen zwerfvuil. 

Met de motie vragen de Staten het college om de provincie Groningen per ommegaande 

aan te doen sluiten bij de Statiegeldalliantie. 

De fractie van de VVD stemde tegen de motie. 

 

Provinciale Staten hebben ook ingestemd met de: 

• voordracht gedragscode integriteit Provinciale Staten; 

• voordracht mandaat bevoegdheid cao-onderhandelingen aan presidium i.v.m. invoering  

 van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra);  

• voordracht wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen; 

• voordracht Wensen en bedenkingen REP-ZZL-bijdrage Werelderfgoedcentrum 

Waddenzee; 

• voordracht benoeming lid Raad van advies Noordelijke Rekenkamer; 

• gewijzigde voordracht gedragscode integriteit cdK en gedeputeerden. 

 

 

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


