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Besluiten Provinciale Staten 18 april 2018 

 

Provinciale Staten hebben gesproken over het vervolg van de Energiedialoog, de 

beëindiging van de gaswinning in Groningen en gestapelde mijnbouw in de 

gemeente Veendam. Op verzoek van de fractie van de PVV hebben Provinciale 

Staten tot slot gesproken over de adviesaanvraag aanwijzing regionale media-

instelling. Provinciale Staten hebben vastgesteld dat Stichting RTV Noord voldoet 

aan de eisen gesteld in het tweede lid van artikel 2.61 van de Mediawet 2008 en 

daarmee in aanmerking komt voor aanwijzing als regionale publieke media-

instelling. 

 

1. Vervolg Energiedialoog 

Provinciale Staten hebben gesproken over het vervolg van de Energiedialoog. Tijdens het 

debat werd onder meer gesproken over: energietransitie van onderop, het niet kunnen 

ontlenen van rechten aan het indienen van plannen tot plaatsing van windmolens in het 

kader van de zgn. maatschappelijke tender, het ontwikkelen van de digitale We Energy 

Game voor de provincie Groningen, het niet toestaan van nieuwe windmolenparken in de 

provincie Groningen, het toetsen van beleid aan het verdrag van Aarhuus, alternatieven 

voor zon en wind en het buiten beschouwing laten van de inzet van houtige biomassa bij 

het behalen van de provinciale klimaatdoelstellingen. 

Tijdens het debat werden acht moties ingediend waarvan twee werden aangenomen, één 

werd ingetrokken en vijf werden verworpen.  

 

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

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

 

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

Partij voor de Dieren, CDA en PvdA: Energietransitie van onderop.  

Met de motie roepen de Staten het college op: 

- te onderzoeken hoe initiatieven van onderop zoveel mogelijk kunnen worden 

gestimuleerd, maximale ruimte kunnen krijgen en zo een hoofdrol kunnen nemen 

bij het ontwikkelen van toekomstige energieprojecten; 

http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties
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- te onderzoeken hoe kan worden gezorgd dat geld uit investeringen in de 

energietransitie zoveel mogelijk in de omgeving terechtkomt, zodat in de eerste 

plaats de lokale gemeenschap kan profiteren van projecten die worden aangelegd.  

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

 

Aangenomen motie ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren, 

Partij voor het Noorden, SP, CDA: Veel op het spel. 

Met de motie vragen de Staten het college in overleg met de makers en Groninger 

gemeenten te zorgen dat de digitale We Energy Game ook voor de provincie Groningen 

wordt ontwikkeld en Provinciale Staten uiterlijk eind 2018 over de voortgang hiervan te 

informeren.  

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

 

2. Beëindiging gaswinning Groningen 

Provinciale Staten hebben gesproken over beëindiging van de gaswinning in Groningen. 

Tijdens het debat werd onder meer gesproken over geen fracking bij Pieterzijl-Oost, snel 

versterken met behoud van erfgoed, vertrouwen op versterking, uitnodigen van minister 

Wiebes, het indienen van een zienswijze op het ontwerpbesluit gaswinningsplan Pieterzijl 

met als uitgangspunt dat er geen nieuwe exploitatie mag plaatsvinden, 

Tijdens debat werden vijf moties ingediend waarvan drie werden aangenomen en twee 

werden verworpen. 

 

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

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

 

Aangenomen motie CDA, D66, GroenLinks, SP, Groninger Belang, PvdA, Partij voor 

de Dieren, ChristenUnie, PVV en Partij voor het Noorden: Geen fracking Pieterzijl-

Oost. 

Met de motie roepen de Staten het college op om bij het Kabinet, de Tweede Kamer en de 

NAM er op aan te dringen het ontwerp-instemmingsbesluit om fracking toe te passen bij de 

gaswinning in Pieterzijl-Oost in te trekken.  

De fractie VVD stemde tegen de motie. 

 

Aangenomen motie VVD, D66, CDA, ChristenUnie, SP: Snel versterken met behoud 

van erfgoed. 

Met de motie dragen de Staten het college op om: 

- er zorg voor te dragen dat de versterking van woningen met een acuut 

veiligheidsrisico met spoed wordt uitgevoerd; 

- zich in te zetten voor zoveel mogelijk behoud van het Groningse erfgoed; 

- het vertrouwen van de bevolking niet te schaden door in de periode tot deze zomer 

beloftes over versterking of sloop en herbouw te doen, die niet waar gemaakt 

kunnen worden of niet nodig zijn;  

- de tijd tot de zomer gebruiken, om te komen tot een nieuwe aanpak waarbij 

versnelling en verbetering van de aanpak een belangrijk punt is.  

http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties
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De fracties PVV, Groninger Belang, Partij voor de Dieren en Partij voor het Noorden 

stemden tegen de motie. 

 

Aangenomen motie Partij voor de Dieren, SP en Partij voor het Noorden: Niet fracken 

maar vertrekken. 

Met de motie verzoeken de Staten het college:  

- alleen of samen met andere overheden een zienswijze in te dienen op het 

ontwerpbesluit op het gaswinningsplan Pieterzijl, waarbij het uitgangspunt moet 

zijn dat er geen nieuwe exploitatie mag plaatsvinden, noch op deze locatie, noch 

elders in de provincie en al helemaal niet met behulp van hydraulische stimulatie; 

- aan de minister van Economische Zaken duidelijk te maken, dat de provincie 

Groningen niet langer wenst te worden behandeld als wingebied door de 

Rijksoverheid, Shell en Exxon.  

De fracties CDA, D66, ChristenUnie en VVD stemden tegen de motie. 

 

3. Gestapelde mijnbouw Veendam 

Provinciale Staten hebben gesproken over gestapelde mijnbouw in en nabij de gemeente 

Veendam. Tijdens het debat werd onder meer gesproken over veiligheid en onafhankelijke 

ruimhartige schadeafhandeling als absolute voorwaarde te stellen bij toekomstige 

winningsplannen, erkenning en duidelijkheid, uniforme integrale en landelijke aanpak bij 

mijnbouwactiviteiten, omgekeerde bewijslast mijnbouw, gezamenlijke verantwoordelijkheid 

bedrijven en overheden, afbouw zoutwinning Nedmag en gelijke behandeling en rechten 

voor alle inwoners van de provincie Groningen die te maken krijgen met mijnbouwschade, 

ook buiten het Groningerveld.  

Tijdens debat werden zeven moties ingediend waarvan twee zijn aangenomen, één is 

ingetrokken, één is aangehouden en drie zijn verworpen. 

 

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

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

 

Aangenomen motie SP 

Met de motie verzoeken de Staten het college om bij toekomstige winningsplannen 

veiligheid en onafhankelijke ruimhartige schadeafhandeling als absolute voorwaarde te 

stellen in de dan in te dienen zienswijze. 

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

stemden tegen de motie. 

 

Aangenomen motie Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden en SP: Gelijke 

Monniken, gelijke kappen. 

Met de motie verzoeken de Staten het college:  

- bij de minister van Economische Zaken te pleiten voor het verkrijgen van gelijke 

behandeling en rechten voor alle inwoners van de provincie Groningen die te 

maken krijgen met mijnbouwschade, ook buiten het Groningerveld; 

- dit te bewerkstelligen door:  

http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties
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o het instellen van omgekeerde bewijslast; 

o schademeldingen mogelijk te maken bij hetzelfde mijnbouwloket als  

  geopend voor het Groninger veld. 

- zo snel mogelijk met de resultaten van die bespreking te komen naar de 

Provinciale Staten, maar in ieder geval vóór 1 november 2018. 

De fracties Partij van de Arbeid, VVD en ChristenUnie stemden tegen de motie. 

 

4. Motiedebat vaststelling advies aan Commissariaat voor de Media m.b.t. aanwijzing 

RTV Noord als regionale media-instelling 

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

adviesaanvraag van het Commissariaat voor de Media m.b.t. aanwijzing van RTV Noord 

als regionale media-instelling. Tijdens het debat werd onder meer gesproken over de 

representativiteit van het programmabeleidbepalende orgaan (pbo).  

 

Provinciale Staten hebben besloten:  

- Vast te stellen dat de aanvrager, Stichting RTV Noord, voldoet aan de eisen gesteld in 

het tweede lid van artikel 2.61 van de Mediawet 2008 en daarmee in aanmerking komt 

voor aanwijzing als regionale publieke media-instelling.  

- Gedeputeerde Staten opdracht te geven het Commissariaat voor de Media voor 2 mei 

2018 te informeren over dit besluit samen met het overleggen van de voordracht en de 

notulen van de vergadering waarin dit besluit is genomen.  

Tijdens het motiedebat 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). 

 

Provinciale Staten hebben ook ingestemd met: 

• het besluit bij de voordracht aanbevelingen Noordelijke en Randstedelijke rekenkamers 

 - rapport 'Het Waddenfonds gemonitord' 

• het besluit bij de voordracht aanvullende middelen planuitwerkingsfase project  

 “Sneltrein Groningen – Winschoten” 

 

****  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 

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

