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Besluiten Provinciale Staten 30 mei 2018 

 

Provinciale Staten hebben de jaarrekening 2017 vastgesteld. Provinciale Staten 

hebben gesproken over het vastlopen van de gesprekken aan de bestuurlijke tafel 

over het gasdossier. Provinciale Staten hebben niet ingestemd met het voorstel om 

een éénmalige bijdrage van maximaal € 5.810.000 beschikbaar te stellen voor het WK 

Wielrennen 2020. Ook hebben de Staten niet ingestemd met het voorstel om de 

geheimhouding van het rapport over het onderzoek naar de exploitatiebegroting en 

risico's van het WK Wielrennen 2020 te bekrachtigen. Op verzoek van de fractie van 

de PVV hebben Provinciale Staten verder gesproken over uitkomsten van het 

onderzoek naar afvalbedrijven en de lobby sluiting centrale opvanglocatie in Ter 

Apel.   

 

1. Jaarrekening 2017 vastgesteld 
 

 Provinciale Staten hebben met algemene stemmen de jaarrekening 2017 en de 7e 

wijziging van de Begroting 2018 vastgesteld, betreffende de overboekingen uit 2017 en 

de overige bestemmingen van het rekeningresultaat 2017.   

 

Provinciale Staten hebben de Grondexploitatie (GREX) Blauwestad vastgesteld en 

besloten de looptijd van 20 jaar te handhaven. Op basis van de GREX Blauwestad 

2018 is besloten de voorziening Blauwestad te verlagen met € 3.109.000. Deze vrijval 

komt ten gunste van de reserve Compensatie dividend Essent. 

Op grond van de Provinciewet hebben Provinciale Staten besloten de geheimhouding 

van de GREX Blauwestad 2018 te bekrachtigen. 

 

Provinciale Staten hebben verder besloten:  

▪ in verband met het overboeken van kredieten van 2017 naar 2018 € 2.728.700 toe 

te voegen aan de Algemene reserve. Hiermee blijven deze middelen 

overeenkomstig het oorspronkelijke doel beschikbaar;  

▪ de kosten als gevolg van de handhaving bij North Refinery ad € 292.625 en Talen 

Recycling ad € 619.208 te dekken ten laste van de Algemene reserve - onderdeel 

incidenteel beschikbare weerstandscapaciteit; 
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▪ de koerswinst bij de voortijdige verkoop van de NWB-obligaties voor een bedrag van 

€ 1.270.750 toe te voegen aan de Algemene reserve voor de dekking van de 

toekomstige rentederving 2018 tot en met 2022; 

▪ het nadeel van € 425.695 als gevolg van het treffen van een voorziening voor het 

Investeringsfonds Groningen B.V. te dekken uit de Algemene reserve - onderdeel 

incidentele weerstandscapaciteit; 

▪ conform voordracht 4/2018 de provinciale bijdrage aan de viering van Koningsdag 

2018 € 185.000 te bestemmen uit het rekeningresultaat 2017; 

▪ de Algemene reserve - onderdeel incidenteel beschikbare weerstandscapaciteit - 

aan te vullen met € 2.100.000 vanuit het rekeningresultaat 2017 en met € 600.000 

uit de reserve Bodemsanering; 

▪ de vrijgevallen middelen uit de voorziening Frictiekosten ad € 1.150.307 toe te  

 voegen aan de reserve AKP voor de (financiële) afronding van de  

 bezuinigingstaakstelling 2011-2015; 

▪ het stamkapitaal (reserve Compensatie dividend Essent) aan te vullen met € 

 460.285 vanuit het rekeningresultaat 2017 conform de besluitvorming bij de  

 Voorjaarsnota 2017 (26/2017) over de investeringen in Groningen Airport Eelde en  

 het bijbehorende Compensatiepakket. 

In verband met deze besluiten resteert geen vrij besteedbare ruimte. 

 

De volgende stukken zijn door Provinciale Staten voor kennisgeving aangenomen: 

▪ Verslag van bevindingen controle jaarrekening van de accountant en de reactie van  

ons college hierop;  

▪ Beantwoording Statenvragen over de jaarrekening c.a. 

 

2. Motiedebat uitkomsten onderzoek afvalbedrijven 

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

uitkomsten van het onderzoek afvalbedrijven. Tijdens het debat werd onder meer 

gesproken over verbetering handhaving afvalbedrijven. Tijdens het motiedebat werd 

één motie ingediend. Deze motie is tijdens de vergadering gewijzigd. De motie is 

verworpen. 

 

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

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

 

3. Voorstel vreemd aan de orde: lobby sluiting centrale opvanglocatie in Ter Apel 

 Op verzoek van de fractie PVV is aan de agenda toegevoegd het onderwerp: lobby 

sluiting centrale opvanglocatie in Ter Apel.  

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). 

 

http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties
http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties
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4. Vastlopen van de gesprekken bestuurlijke tafel over het gasdossier 

 Provinciale Staten hebben gesproken over het vastlopen van de gesprekken aan de  

bestuurlijke tafel. Tijdens het debat werd onder meer gesproken over de versterking van 

Groningen. Tijdens het debat werd 1 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 SP, PvdA, CDA, Groninger Belang, Partij voor het Noorden, 

Partij voor de Dieren, PVV en ChristenUnie: versterking Groningen. 

Met de motie verzoeken de Staten het college: 

- het ongenoegen van Provinciale Staten over zijn handelswijze aan de minister van 

EZK en aan de leden van de Tweede Kamer over te brengen; 

- over te brengen dat een samenhangende gebiedsgerichte aanpak noodzakelijk is 

en dat verder uitsluitsel onwenselijk is;  

- zich in te blijven spannen voor een verbeterende aanpak van de versterking waarin 

de bewoner centraal staat, die erop gericht is spanningen tussen bewoners weg te 

nemen, dorpen en gemeenschappen te verbeteren en daarmee gedane beloften 

en gewekte verwachtingen waar te maken.  

De fractie VVD stemde tegen de motie. 

 

5. WK Wielrennen 2020 

 Provinciale Staten hebben gesproken over het WK Wielrennen 2020.  

Provinciale Staten hebben niet ingestemd met het besluit bij de voordracht om: 

1.  een éénmalige bijdrage beschikbaar te stellen tot een maximum van € 5.810.000, dit  

a) voor € 3.000.000 te dekken uit de Algemene Middelen,  

b) voor € 1.810.000 te dekken uit het REP-ZZL,  

c) voor € 500.000 te dekken uit het Krediet Provinciale Meefinanciering,  

d) voor € 400.000 te dekken uit het Incidenteel Budget Evenementen en,  

e) voor € 100.000 te dekken uit het Budget Recreatie en Toerisme.  

 2.  de begroting van baten en lasten te wijzigen conform de als bijlage bijgevoegde 10e 

 wijziging van de Begroting 2018. 

 

Provinciale Staten hebben besloten de door het college van Gedeputeerde Staten 

opgelegde verplichting tot geheimhouding ten aanzien van het rapport van Ernst & 

Young Transaction Advisory Services over het onderzoek naar de exploitatiebegroting 

en risico's van het WK Wielrennen 2020 niet te bekrachtigen. 

 

Tijdens het debat werd onder meer gesproken over: breedtesport, Op die fiets: jaarlijks 

structureel extra geld reserveren voor de breedtesport, en jaarlijks investeren in de 

breedtesport. Tijdens debat werden vier moties ingediend waarvan twee zijn 

aangehouden en twee zijn ingetrokken. 

 

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

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

 

Provinciale Staten hebben ook ingestemd met: 

▪ het besluit bij de voordracht problematiek provincie Zeeland; 

▪ het besluit bij de voordracht Aanvullende middelen bijdrage IPO; 

▪ het besluit bij de voordracht conceptbegroting Waddenfonds 2019, concept wijziging  

 begroting 2018 en ontwerp Jaarstukken; 

▪ het besluit bij de voordracht Ontwerpbegroting 2019 en Jaarstukken 2017 van het OV- 

 bureau Groningen Drenthe; 

▪ het besluit bij de voordracht van het presidium - Aanbevelingen rapport Noordelijke  

 Rekenkamer: 'Internet, en snel een beetje graag'; 

▪ het besluit bij de voordracht SNN Jaarstukken; 

▪ het besluit bij de voordracht SNN Begroting 2019 en gewijzigde begroting 2018; 

▪ het besluit bij de voordracht Jaarstukken 2018 Regio Groningen-Assen; 

▪ het besluit bij de voordracht GR Havenschap Groningen Seaports;  

 Programmaverantwoording 2017 en Conceptbegroting 2019; 

▪ het besluit bij de voordracht Jaarstukken 2017 en Concept Programmabegroting 2019  

 Prolander incl. evaluatierapport. 

 

 

****  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

