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Besluiten Provinciale Staten 31 januari 2018 

 

Provinciale Staten hebben gesproken over de Toestand van Natuur en Landschap in 

de provincie Groningen en tijdens een motiedebat over de evaluatie van de 

Kunstraad.  Provinciale Staten hebben ingestemd met de conclusies en 

aanbevelingen zoals opgenomen in het Evaluatierapport Verbonden Partijen. 

Provinciale Staten hebben besloten in te stemmen met het beschikbaar stellen van 

een éénmalige bijdrage tot een maximum van € 450.000,-- voor de viering van 

Koningsdag 2018 van de gemeente Groningen. Op verzoek van de fractie van 

Groninger Belang hebben Provinciale Staten tot slot gesproken over de afwikkeling 

van aangenomen Statenmoties. 

 

1. Toestand Natuur en Landschap 

Provinciale Staten hebben gesproken over de brief van het college over de Toestand van 

Natuur en Landschap. Tijdens het debat werd onder meer gesproken over: het betrekken 

van Groningers bij de Groninger Natuur, meewerken aan het Actieplan Weidevogels en 

biodiversiteit binnen het landschapsbeleid.  

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

werd 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 D66, VVD en SP: Betrek Groningers bij Groninger Natuur 

Met de motie roepen de Staten het college op samen met natuur- en 

landschapsorganisaties, en aan de hand van bestaande informatiebronnen, een plan voor 

een digitaal platform te ontwikkelen waar inwoners informatie, actuele ontwikkelingen en 

kansen om zelf betrokken te worden bij toezicht en onderhoud, kunnen vinden op het 

gebied van natuur, landschap en het behaar ervan in de provincie Groningen. Met de motie 

roepen de Staten het college tevens op dit plan vóór de behandeling van de Begroting 

2019 voor te leggen aan Provinciale Staten en binnen de bestaande natuurbudgetten 

uitvoering te geven aan deze motie. 

De motie is met algemene stemmen aangenomen.   

http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties
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2. Evaluatie Kunstraad 

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

evaluatie van de Kunstraad. Tijdens het motiedebat werd één motie ingediend die werd 

verworpen. Tijdens het debat werd gesproken over samenwerking richting een Noordelijke 

Kunstraad. 

 

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

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

 

3. Evaluatie Verbonden Partijen 

Provinciale Staten hebben ingestemd met de conclusies en aanbevelingen zoals 

opgenomen in het Evaluatierapport Verbonden Partijen en hebben het college van 

Gedeputeerde Staten de opdracht gegeven om de in het rapport beschreven 

aanbevelingen uit te voeren. Tijdens het debat werd onder meer gesproken over: een 

informatie- en toezichtsarrangement per verbonden partij.   

Er werd één amendement ingediend dat werd aangenomen. 

De fracties van SP, PvdA, CDA, D66, VVD, ChristenUnie, PVV, GroenLinks, Partij voor de 

Dieren en Partij voor het Noorden stemden voor de geamendeerde voordracht. 

De fractie van Groninger Belang stemde tegen de geamendeerde voordracht. 

 

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

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

 

Aangenomen amendement VVD, SP, D66, PvdA, CDA, Partij voor het Noorden, PVV, 

GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren: informatie- en toezichtsarrangement 

verbonden partijen. 

Met het aannemen van het amendement is een nieuw onderdeel toegevoegd aan de 

besluittekst van de voordracht. Provinciale Staten geven Gedeputeerde Staten de opdracht 

om een risicoanalyse uit te voeren en een risicoprofiel te bepalen voor alle verbonden 

partijen en op basis daarvan een helder en beknopt informatie- en toezichtsarrangement 

op te stellen per verbonden partij en dit voor de gemeenschappelijke regeling SNN binnen 

drie maanden, voor de gemeenschappelijke regelingen Groningen Seaports en het 

Waddenfonds binnen zeven maanden en voor de overige verbonden partijen binnen elf 

maanden na dit besluit ter besluitvorming voor te leggen aan Provinciale Staten.  

De fractie van Groninger Belang stemde tegen het amendement. 

 

4.  Provinciale bijdrage aan Koningsdag 2018 

Provinciale Staten hebben besloten in te stemmen met het beschikbaar stellen van een 

éénmalige bijdrage tot een maximum van €450.000,-- en dit a) voor € 215.000,-- te dekken 

uit de Algemene Middelen en b) voor € 185.000,-- vooruitlopend op de bestemming van het 

rekeningresultaat 2017 te bestemmen voor Koningsdag. Het resterende bedrag van           

€ 50.000,-- kan via herprioritering kredieten 2018 gefinancierd worden. Tevens is besloten 

de begroting van baten en lasten te wijzigen conform de als bijlage bij de voordracht 

http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties
http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/amendementen
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gevoegde 5e wijziging van de Begroting 2018. 

Tijdens het debat werd onder meer gesproken over: het enkel voeren van de Groninger 

vlag op alle provinciale gebouwen, ruimte voor burgers en maatschappelijke organisaties 

om langs de wandelroute het verhaal van Groningen te kunnen vertellen en het intrekken 

van het predicaat Koninklijk van Shell.  

Tijdens het debat werden drie moties ingediend die werden verworpen. 

 

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

GroenLinks en de Partij voor de Dieren stemden voor de voordracht. 

De fractie van de Partij voor het Noorden stemde tegen de voordracht. 

 

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

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

 

5.  Voorstel vreemd aan de orde: afwikkeling aangenomen Statenmoties. 

Op verzoek van de fractie van Groninger Belang is aan de agenda toegevoegd het 

onderwerp: afwikkeling aangenomen Statenmoties. Er werd onder meer gesproken over: 

het schriftelijk informeren van Provinciale Staten over de wijze waarop het college 

voornemens is moties uit te voeren. 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 de: 

 voordracht vaststellen inpassingsplan - Partiele Herziening inpassingsplan Opstelterrein

 De Vork Essen-Haren; 

 voordracht Provinciaal Inpassingsplan agrarische bouwpercelen;  

 voordracht Aanbesteding en extra krediet inspectieschip. 

 

 

****  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
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