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Besluiten Provinciale Staten 3 juli 2019 

 

Algemene politieke Beschouwingen bij de Kadernota 2019 

 

Provinciale Staten hebben de Kadernota 2019-2023 en de Voorjaarsmonitor 2019 

vastgesteld. In de Kadernota 2019-2023 is het beleidsmatige kader voor de periode 

2019-2023 op hoofdlijnen bepaald en zijn de financiële en beleidsvoornemens uit het 

Coalitieakkoord 2019-2023 op hoofdlijnen uitgewerkt. In de Voorjaarsmonitor 2019 

legt het college verantwoording af aan de Staten over de uitvoering van de Begroting 

2019. Tijdens de vergadering hebben de fractievoorzitters met een politieke 

'algemene beschouwing' gereageerd op de Kadernota. Aan het begin van de 

vergadering is de heer Onnes (PVV) beëdigd als fractievertegenwoordiger. 

 

1. Kadernota 2019-2023 en Voorjaarsmonitor 2019 vastgesteld 

Provinciale Staten hebben de Kadernota 2019-2023 vastgesteld en het daarbij behorende 

besluit tot 12de wijziging van de provinciale Begroting 2019. 

Ook hebben de Staten besloten: 

-In te stemmen met het verhogen van het investeringskrediet van het RSP-project 

Groningen Spoorzone met € 25,5 miljoen (excl. btw) en de in de voordracht voorgestelde 

financiële dekking; 

-De huidige programmaindeling van de begroting tot en met het begrotingsjaar 2023 te 

handhaven. 

 

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

D66, Partij voor het Noorden, Partij voor de Dieren, 50PLUS stemden *voor de 

Kadernota. 

De fracties van Forum voor Democratie en PVV stemden tegen de Kadernota. 

 

*Groninger Belang met de aantekening dat zij worden geacht tegen punt 1 en 3 uit de 

besluittekst van de voordracht te hebben gestemd.  

 

Aandacht ging onder meer uit naar: oude zonnepanelen; Groninger aangezicht; lening 

energiebesparingsfonds particulieren; voedselbank Groningen; NPG gelden; financiering 
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internationale samenwerking; laadpalen voor e-bikes; FairTrade provincie; aanvullende 

kaders voor Kadernota; opkomstbevordering; aardgasbanen; belastingvermindering; gelijk 

speelveld voor Groningse aannemers; doorrekening van het Klimaatakkoord; geen 

duurzaamheid, maar realiteit, schadeloosstelling bij wind- en zonneparken; hoofdstuk 

gasdossier in jaarrekening; kerntaken provincie Groningen; voorrang Wunderline en 

treinstation Hoogkerk in vrijval RSP-projecten, onderzoek uitwijkplaatsen voor 

landbouwverkeer; uitroepen Klimaatnoodstand; vegetarische of plantaardige gerechten 

standaard serveren in provinciehuis; klimaatbos; subsidieregeling groene schoolpleinen; 

digitaal groen platform; lening energiemaatregelen lagere inkomensgroepen; planten voor 

biodiversiteit; duurzaam gebruik van eigen gronden; bredere fietspaden; geen korte 

trajecten vliegen.  

  

In totaal werden er 32 moties ingediend waarvan er 5 werden aangenomen, 

6 ingetrokken, 16 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 ChristenUnie, GroenLinks: FairTrade provincie 

Met de motie verzoeken de Staten het college te onderzoeken aan welke criteria de 

provincie nog moet voldoen om in aanmerking te komen voor de titel FairTrade provincie. 

En provinciale Staten binnen een redelijke termijn over het resultaat ervan te informeren, 

inclusief eventuele kosten die ermee gemoeid zijn om aan de criteria te voldoen.   

De fracties van Forum voor Democratie, Groninger Belang, PVV, VVD en Partij voor het 

Noorden stemden tegen de motie.  

 

Aangenomen motie SP, ChristenUnie, Partij voor het Noorden, 50PLUS, PVV, Partij voor 

de Dieren: Opkomstbevordering  

In de motie roepen de Staten de commissaris van de Koning op om ook voor de 

Statenperiode 2019-2023 een voorstel te maken over hoe we de komende vier jaar een 

opkomstbevorderende campagne kunnen voeren en dit voorstel voor te leggen aan 

Provinciale Staten. 

De fractie van Forum voor Democratie stemde tegen de motie. 

 

Aangenomen motie CDA, VVD, D66, PvdA, Groninger Belang, 50PLUS, Partij voor het 

Noorden: boor Europees geld aan voor aardgasbanen 

In de motie roepen de Staten het college op om er bij het Rijk op aan te dringen om bij de 

aanvraag van Europese sociale fondsen prioritering te geven aan het banenverlies in 

Groningen en Noord-Nederland als gevolg van het verdwijnen van banen in de gas- en 

oliesector. En om de mogelijkheden die sociale fondsen zoals het Europees Transitiefonds 

kunnen bieden om dit banenverlies op te vangen en om te zetten naar een kans, over te 

brengen aan het Kabinet. 

De motie werd met algemene stemmen aangenomen. 
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Aangenomen motie Partij voor het Noorden, D66, PvdA, ChristenUnie, CDA, 50PLUS, 

Forum voor Democratie, Groninger Belang, PVV, voorrang Wunderline en treinstation 

Hoogkerk in vrijval (Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn) RSP-projecten 

In de motie roepen de Staten het college op om het Wunderline en het treinstation aan de 

westzijde van de stad Groningen voorrang te verlenen door vrijval in de RSP-projecten 

terug te storten naar de tweede fase van de Wunderline en het nog te ontwikkelen 

treinstation aan de westzijde van de stad Groningen voordat deze gelden aan andere 

projecten worden besteed.  

De motie werd met algemene stemmen aangenomen.     

 

Aangenomen motie Partij voor de Dieren, SP: duurzaam gebruik van eigen gronden 

In de motie verzoeken de Staten het college bij de volgende pachtronde de eis te stellen 

dat er op de provinciale gronden zonder glyfosaat wordt gewerkt en dat er verplicht een 

vastgestelde strook bloem- en kruidenrijke akkerrand wordt ingezaaid. En te onderzoeken 

hoe het eigen grondbezit nog meer kan worden ingezet om het milieu te ontzien en de 

biodiversiteit te vergroten.  

De fracties van VVD, CDA, Groninger Belang, PVV, Partij voor het Noorden en de heer B. 

van der Werf (Forum voor Democratie), de heer R. Pestman (Forum voor Democratie), de 

heer H. Marquart Scoltz (Forum voor Democratie) stemden tegen de motie. 

 

Aangenomen motie PVV, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, 50PLUS, Partij 

voor het Noorden, GroenLinks: gelijk spelveld voor Groningse aannemers 

In de motie roepen de Staten het college op om bij de minister er op aan te dringen om een 

gelijk spelveld te creëren waardoor alle Groningse aannemers deel kunnen nemen aan de 

schadeherstel van de woningen en aan de versterkingsoperatie. 

 De motie werd met algemene stemmen aangenomen. 

 

 

****  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 


