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Besluitenlijst Provinciale Staten 15 november 2017 

 

Provinciale Staten hebben de Begroting 2018 en 6
e
 wijziging Begroting 2017 

vastgesteld. Ook hebben Provinciale Staten, in het kader van de actualisatie, de door 

het college van Gedeputeerde Staten voorgestelde wijzigingen in de Omgevingsvisie 

provincie Groningen 2016-2020 en de Omgevingsverordening provincie Groningen 

2016 vastgesteld. Verder hebben Provinciale Staten gesproken over de mogelijke 

gaswinning boven Schiermonnikoog/Rottumeroog.  Aan het begin van de vergadering 

is de heer Fredric Geijtenbeek (ChristenUnie) geïnstalleerd als Statenlid. Hij volgt 

hiermee mevrouw Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) op.  

 

1. Begroting 2018 en 6
e
 wijziging Begroting 2017 vastgesteld 

 

Provinciale Staten hebben de Begroting 2018 en de 6
e
 wijziging van de Begroting 2017 

vastgesteld. De Staten hebben tevens de risico's zoals vermeld in de paragraaf 

Weerstandsvermogen en risicobeheersing (Begroting 2018, deel 3, paragraaf 1) bevestigd.  

Provinciale Staten hebben tot slot besloten de afgesproken spelregels en wijze van werken 

van het revolverend fonds Groningen van toepassing te verklaren met daarbij:  

a) Het maximumbedrag voor leningen op te hogen tot maximaal € 2,5 miljoen.  

b) Een bedrag van € 10 miljoen van de € 25 miljoen voor een periode van 4 jaar te 

reserveren voor lokale participatieprojecten, waarbij geldt dat indien het in deze periode 

deels of gedeeltelijk niet wordt gebruikt, de voorwaarde van lokale participatie vervalt. 

 

Tijdens het debat werd onder meer gesproken over: de commissie Meijer II, een 

energiescan bij sportverenigingen met een buitensportaccommodatie, het organiseren van 

een conferentie over de armoedeproblematiek in de Veenkoloniën,  de procesgang van het 

vaststellen van het Meerjarenplan van de Nationaal Coördinator Groningen, het noorden als 

topregio op het gebied van groene energie-innovatie, tiltmeters, het instellen van een 

proefprocessenfonds voor gedupeerden van mijnbouwschade, verlaging van provinciale 

opcenten, het project 'Bijenapp' en het terugvorderen van door de Provincie Groningen 

gemaakte kosten in het gaswinningsdossier. 
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Er werden elf moties ingediend waarvan drie werden aangenomen, drie werden verworpen, 

drie zijn aangehouden en twee zijn ingetrokken. 

Er werden twee amendementen ingediend die werden verworpen. 

 

De fracties van SP, PvdA, CDA, D66, VVD, ChristenUnie en GroenLinks stemden voor de 

voordracht. 

De fracties van Partij voor de Dieren, PVV, Partij voor het Noorden en Groninger Belang 

stemden tegen de voordracht.  

 

Aangenomen, verworpen, ingetrokken en aangehouden moties vindt u op onze website via: 

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

Aangenomen, verworpen, ingetrokken en aangehouden amendementen vindt u op onze website via: 

www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/amendementen). 

 

Aangenomen motie CDA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor het Noorden, Partij 

voor de Dieren, Groninger Belang, PVV en VVD: procesgang vaststellen Meerjarenplan. 

In de motie spreken de Staten uit dat:  

 Provinciale Staten niet weer accepteren dat het concept MJP met een 'stoom en 

kokend water' procesgang moet worden vastgesteld; 

 Provinciale Staten voortaan minimaal vier weken (minimaal twintig werkdagen) 

gebruiken om het voorliggend concept MJP te beoordelen en vast te stellen.  

Provinciale Staten roepen het college op om deze motie onder de aandacht te brengen van 

de relevante regionale partijen, de NCG en het kabinet (de verantwoordelijk minister). 

De motie werd met algemene stemmen aangenomen. 

 

Aangenomen motie Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden en PVV: 'Bijenapp' geeft 

Groningen vleugels. 

Met de motie verzoeken Provinciale Staten het college: 

 binnen de begroting op zoek te gaan naar de benodigde fondsen voor continuering 

van het project 'bijenapp'; 

 om samen met de ANV's en Landschapsbeheer Groningen over vier jaar het effect 

en bereik van het project te evalueren.  

De fractie van CDA stemde tegen de motie.  

 

Aangenomen motie PvdA, Partij voor het Noorden en SP: Commissie Meijer II 

Met de motie roepen Provinciale Staten het college op om de Commissie Meijer uit te 

nodigen om opnieuw met Provinciale Staten en het college te reflecteren op het in 2013 

gegeven advies 'Duurzame Toekomst Noord-Oost Groningen' en de huidige stand van 

zaken.  

De fracties van CDA, VVD, PVV en Groninger Belang en de Statenleden Kruize (D66) en 

Zwertbroek (D66) stemden tegen de motie. 

 

 

http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties/
http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/amendementen
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2. Actualisatie Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 en de wijzigingen 

  in het kader van de actualisatie Omgevingsverordening provincie Groningen  

  2016 

 

Provinciale Staten hebben in het kader van de actualisatie de door het college van 

Gedeputeerde Staten voorgestelde wijzigingen in de Omgevingsvisie provincie Groningen 

2016-2020 en de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 vastgesteld.  

 

Tijdens het debat werd gesproken over de door het college voorgestelde tekstuele 

wijzigingen van de onderdelen artikel 2.25 (begripsbepaling maatwerkmethode) en 2.26.1 

(concentratie van bebouwing binnen bouwperceel) van de Omgevingsverordening. 

Er is één amendement ingediend dat werd verworpen. 

 

De fracties van SP, PvdA, CDA , D66, VVD, ChristenUnie, PVV, Groninger Belang,  

GroenLinks en de Partij voor het Noorden en stemden voor de voordracht. 

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

 

Aangenomen, verworpen, ingetrokken en aangehouden amendementen vindt u op onze website via: 

www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/amendementen). 

 

 

3. Voorstel vreemd aan de orde: geplande gaswinning boven Schiermonnikoog/ 

Rottumeroog  

 

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

onderwerp: geplande gaswinning boven Schiermonnikoog/Rottumeroog.  

Aanleiding was het nieuws dat er een groot gasveld is gevonden ten noordoosten van 

Schiermonnikoog/Rottumeroog en de onrust daaromtrent. 

Er werd onder meer gesproken over: geen gaswinning bij Rottumerplaat en vermindering 

van gaswinning uit het Groninger veld. 

Er werden 2 moties ingediend waarvan één is aangenomen en één is verworpen. 

 

Aangenomen motie Partij voor de Dieren, SP, PvdA, PvhN, Groninger Belang en 

GroenLinks: geen gaswinning bij Rottumerplaat. 

In de motie roepen de Staten het college op om de verantwoordelijke minister op te roepen 

geen toestemming te geven voor proefboringen en/of gaswinning uit het ontdekte gasveld 

boven Rottumerplaat.  

De fracties van de VVD en PVV stemden tegen de motie. 

 

Aangenomen, verworpen, ingetrokken en aangehouden moties vindt u op onze website via: 

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

 

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

 voordracht over de keuzes ten aanzien van de bouw van een nieuw inspectieschip en 

een voorstel voor het beschikbaar stellen van extra middelen hiervoor; 

 voordracht Evaluatie onderdeel Saneren en Opschalen Beleidskader “Sanering en 

opschaling, gebiedsfonds en participatie; 

 voordracht  vaststelling van het Programma Landelijk Gebied 3, Mooi Grunn; 

 voordracht tot wijziging van de Heffingsverordening opcenten op de hoofdsom van de  

 motorrijtuigenbelasting in verband met het indexeren van het aantal opcenten per 1  

 januari 2018; 

 voordracht tot wijziging van de Legesverordening provincie Groningen 1993 en de  

 daarbij behorende bijlage (Tarieventabel 2018); 

 voordracht ter bekrachtiging van een voorlopig opgelegde geheimhouding. 

 

 

    **** 

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 

 


