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Besluiten Provinciale Staten 4 juli 2018 

 

Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2018 

 

Provinciale Staten hebben de Voorjaarsnota 2018 vastgesteld. In de nota wordt het 

beleidsmatige kader voor de periode 2019-2022 op hoofdlijnen bepaald en wordt het 

financiële perspectief op basis van aanvaard beleid voor de periode 2018-2022 

geactualiseerd. Deze kaders vormen straks de basis voor de uitwerking van de 

Begroting 2019. Tijdens de vergadering hebben de fractievoorzitters met een 

'algemene beschouwing' gereageerd op de Voorjaarsnota. Daarnaast hebben 

Provinciale Staten aandachtspunten meegegeven  aan het college voor het advies 

dat het college aan de minister kan overbrengen ten aanzien van het 'ontwerpbesluit 

gaswinning Groningenveld'. 

 

1. Voorjaarsnota 2018 vastgesteld 

Provinciale Staten hebben de Voorjaarsnota 2018 en het daarbij behorende besluit tot 11de 

wijziging van de provinciale Begroting 2018 vastgesteld. 

Ook hebben de Staten besloten: 

1. In te stemmen met de voorgestelde wijziging van de systematiek toerekenen rente en 

dividenden aan reserves en voorzieningen; 

2. In te stemmen met het verhogen van het investeringskrediet Verwerven natuur van 

€ 15 miljoen naar € 35 miljoen, het verwijderen van de schotten tussen de categorieën en 

het verlengen van de looptijd tot 2027; 

3. In te stemmen met het omzetten van een aan de Economic Board Groningen verstrekte 

lening in een subsidie en de in de voordracht voorgestelde financiële dekking. 

 

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

Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden stemden *voor de Voorjaarsnota 

De fractie van PVV stemde tegen de Voorjaarsnota 

 

*VVD met de aantekening dat zij worden geacht tegen gasloos provinciehuis, 

waterstofbussen en fietspad plus Leek gestemd te hebben. 
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*Groninger Belang met de aantekening dat zij worden geacht tegen gasloos provinciehuis, 

waterstofbussen en fietspad plus Leek gestemd te hebben. 

 

Aandacht ging onder meer uit naar: het Refaja-ziekenhuis; De Poort van Groningen 

(verzorgingsplaats langs de A7); overerfbare armoede; Middag-Humsterland; het project 

de Kansrijke Leerweg; pak de koppositie in de energietransitie; de eerste digitale Top in 

Groningen; kinderen en programmeren; ondersteuning transportkosten Voedselbanken 

Groningen; Aanpak ring Zuid; een denktank voor lopende of nieuwe infrastructurele 

projecten; wind op land; vestiging van bedrijven in Oost-Groningen; de breedtesport; 

Groningse en Nederlandse vlag in de Statenzaal; proefprocessenfonds voor gedupeerden 

mijnbouwschade; wind op zee; provinciale opcenten; intensieve veeteelt; de wolf.    

  

In totaal werden er 21 moties ingediend waarvan er 5 werden aangenomen, 

3 ingetrokken, 8 verworpen en 5 aangehouden.  

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

website van Provinciale Staten.  

(www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties amendementen 

 

Overzicht aangenomen moties: 

 

Aangenomen motie SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, 

Groninger Belang: Ons Refaja 

In de motie roepen de Staten het college op om de gemeente Stadskanaal en de overige 

betrokken gemeenten daar waar mogelijk te ondersteunen bij haar inspanningen om het 

Refaja-ziekenhuis als volwaardig ziekenhuis te behouden. 

De fractie van de VVD stemde tegen de motie. 

 

Aangenomen motie CDA, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie, Groninger Belang, Partij 

voor het Noorden, PvdA: twee vliegen in een klap. 

In de motie roepen de Staten het college op: 

- te onderzoeken of de succesformule van het project Kansrijke Leerweg ook toepasbaar is 

op andere sectoren als de bouw,(maak)industrie, horeca en de zorg; 

- de Staten te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek en met voorstellen 

te komen voor nieuwe werkgelegenheidsprojecten. 

De fractie van de VVD stemde tegen de motie. 

 

Aangenomen motie VVD, GroenLinks, CDA: pak de koppositie in de energietransitie 

Met de motie verzoeken de Staten het college om aan de klimaat- en industrietafel sterk in 

te zetten op het in tijd versneld naar voren halen van genoemde beide onderdelen (wind op 

zee en opslagcapaciteit voor waterstof) en Groningen op deze wijze koploper in de 

energietransitie te maken. 

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

motie. 
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Aangenomen motie VVD: Groningen programmeert de toekomst 

Met de motie verzoeken de Staten het college naar mogelijkheden en middelen te zoeken 

om alle Groningse kinderen te leren programmeren. Daarbij samenwerking te zoeken en 

overleg te plegen met Google, IBM, de Noordelijke Online Ondernemers, VNO-NCW, de 

kennisinstellingen en zo nodig het Rijk, in het kader van het nationaal Programma voor de 

toekomst van Groningen om dit streven te realiseren. 

De fracties van SP, ChristenUnie, Groninger Belang, GroenLinks, Partij voor de Dieren 

stemden tegen de motie. 

 

Aangenomen motie ChristenUnie, CDA, Partij voor de Dieren, SP: ondersteuning 

transportkosten Voedselbanken Groningen 

In de motie verzoeken de Staten het college om bij de begroting van 2019 evenals 2016 

t/m 2018) een substantieel bedrag te reserveren voor alle negen Voedselbanken ten 

behoeve van de exploitatie van hun distributiecentrum.  

De fractie van VVD stemde tegen de motie. 

 

2. Advies provincie Groningen in de aanloop naar het ontwerp-instemmingsbesluit 

gaswinning Groningenveld 

Provinciale Staten hebben gesproken over de aandachtspunten die zij mee willen geven 

aan het college voor het advies dat het college vervolgens aan de minister kan 

overbrengen ten aanzien van het 'ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld'. 

Op grond van de Mijnbouwwet hebben de regionale overheden een adviesrecht in het 

proces om te komen tot een ontwerp-instemmingsbesluit. In september volgt ook nog een 

formeel zienswijzentraject. Uiteindelijk dient de minister in november van dit jaar een nieuw 

instemmingsbesluit te nemen. 

 

 

Provinciale Staten hebben ook ingestemd met: 

▪ De voordracht Ontwerpbegroting 2019 van de Omgevingsdienst Groningen 

▪ De voordracht zienswijze begroting 2019 Noordelijke Rekenkamer 

 

 

****  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 Krista van der 

Lugt van de Sattengriffie, 050 – 316 4458 of  statengriffie@provinciegroningen.nl 


