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Besluiten Provinciale Staten 10 juli 2019 

 

Provinciale Staten hebben gesproken over het voorstel voor een programmakader 

voor het Nationaal Programma Groningen en ingestemd met de voordracht van 

Gedeputeerde Staten over de zienswijze voor het ontwerp-vaststellingsbesluit van 

het gasjaar 2019-2020. De Staten hebben op verzoek van Groninger Belang een 

amendement debat gevoerd en ingestemd met de geamendeerde voordracht over 

het realisatiebesluit extra sneltrein tussen Groningen en Winschoten. Op verzoek 

van de SP hebben de Staten in een motiedebat gesproken over de Rapportage 

Aanpak Ring Zuid van de provincie Groningen. Tot slot is op verzoek van de 

ChristenUnie een motiedebat gevoerd over en ingestemd met de voordracht van de 

commissie geschiedenis Provinciale Staten van Groningen voor het opstellen 

van een geschiedschrijving van het provinciaal bestuur in Groningen.     

 

1. Programmakader Nationaal Programma Groningen 

Provinciale Staten hebben gesproken over het voorstel voor een programmakader voor het 

Nationaal Programma Groningen. Aandacht ging onder meer uit naar: inwoners centraal, 

opleidingen laten aansluiten op herstel- en versterkingsbehoefte, structureel terugdringen 

van armoede, behoeften Groningers aan zet (overnemen adviezen Deetman en Pastors), 

overkoepelende ambitie voor het Groningen van 2040, Groningers aan zet, breed 

draagvlak NPG.  

  

In totaal werden er 9 moties ingediend waarvan er 1 werd aangenomen, 

3 ingetrokken, 5 verworpen.  

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

website van Provinciale Staten.  

(www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties amendementen 
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Aangenomen motie D66, PvdA, ChristenUnie, VVD, GroenLinks, CDA, 50PLUS, Partij voor 

het Noorden, SP, PVV, Groninger Belang: Overkoepelende ambitie voor het Groningen 

van 2040 

In de motie roepen de Staten het programmabureau op:  

-Deze ambities nadrukkelijk mee te nemen in de Kadernota voor het Nationaal Programma 

Groningen; 

-Een strategie uit te werken hoe de ambities en de kaders met de inwoners en de andere 

stakeholders kunnen worden besproken bij het opstellen van de definitieve kaders en 

ambities en uitgewerkt in uit te voeren programma's en projecten. 

-De definitieve ambities uit te werken tot korte en lange termijn doelstellingen, met goede 

meetbare indicatoren en herkenbare referentiegebieden. Er wordt daarbij een goede 

afweging gemaakt wat betreft de hoeveelheid indicatoren teneinde de bureaucratie te 

beperken. 

-Deze doelstellingen met indicatoren per ambitie uit te werken. 

-De vijf verbeterpunten uit de adviesnotitie van Deetman en Pastors mee te nemen in de 

uitwerking van de kadernota. 

De Partij voor de Dieren stemde tegen de motie.  

 

2. Zienswijze op ontwerp-vaststellingsbesluit gasjaar 2019/2020 

Provinciale Staten hebben met algemene stemmen ingestemd met de voordracht over de 

zienswijze voor het ontwerp-vaststellingsbesluit van het gasjaar 2019-2020. Hiermee 

hebben de Staten besloten de zienswijze van Gedeputeerde Staten te ondersteunen en 

deze samen met het college in te dienen bij de minister van Economische Zaken en 

Klimaat.    

 

3. Realisatiebesluit extra sneltrein Groningen - Winschoten 

Op verzoek van het Groninger Belang hebben de Staten een amendement debat gevoerd. 

De Staten hebben met algemene stemmen ingestemd met de geamendeerde voordracht 

over het 'realisatiebesluit extra sneltrein Groningen - Winschoten'. 

Dit betekent dat er: 

1.Overeenkomstig de Provinciale MIT-methodiek een realisatiebesluit is genomen over het 

project Sneltrein Groningen - Winschoten. 

2. Ingestemd is met het beschikbaar stellen van een krediet van € 22,2 miljoen voor de 

realisatiefase van het project sneltrein Groningen - Winschoten en deze te dekken uit het 

krediet 'reistijdverkorting Groningen-Winschoten' beschikbare middelen zoals weergegeven 

in tabel 1 en paragraaf 6f1. 

3. Ingestemd is met het naar voren halen van de realisatie van het onderdeel - 

snelheidsverhoging tussen Hoogezand Sappemeer - Zuidbroek - binnen bouwstap 1 van 

het project Wunderline en het station Sappemeer-oost pas te sluiten nadat de resultaten 

van het onderzoek naar de realistische en uitvoerbare mobiliteitsalternatieven uiterlijk in 

september van 2020 aan Provinciale Staten zijn voorgelegd. 

4. Ingestemd is met het beschikbaar stellen van een krediet van € 5,0 miljoen voor de 

realisatie van het onderdeel -snelheidsverhoging tussen Hoogezand Sappemeer - 

Zuidbroek - binnen bouwstap 1 van het project Wunderline en deze te dekken uit de 
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beschikbare middelen voor het RSP project Kwaliteitsverbetering van de spoorverbinding 

Groningen-Bremen (Wunderline). 

5. De begroting van baten en lasten te wijzigen conform de als bijlage 1 bijgevoegde 10e 

Wijziging van de Begroting 2019. 

 

 

Er werd 1 amendement met algemene stemmen aangenomen: 

 

Aangenomen amendement: Sluiting station Sappemeer-Oost 

In het amendement besluiten de Staten het bij de voordracht behorende ontwerp-besluit 

onder 3 uit de besluittekst van de voordracht te wijzigen zodat deze komt te luiden: 

3. In te stemmen met het naar voren halen van de realisatie van het onderdeel - 

snelheidsverhoging tussen Hoogezand Sappemeer - Zuidbroek - binnen bouwstap 1 van 

het project Wunderline en het station Sappemeer-oost pas te sluiten nadat de resultaten 

van het onderzoek naar de realistische en uitvoerbare mobiliteitsalternatieven uiterlijk in 

september van 2020 aan Provinciale Staten zijn voorgelegd. 

Het amendement werd met algemene stemmen aangenomen. 

 

 

4. Rapportage Aanpak Ring Zuid 

Op verzoek van de SP hebben de Staten in een motiedebat gesproken over de  

Rapportage Aanpak Ring Zuid van de provincie Groningen. De rapportage beschrijft in kort 

bestek de inhoudelijke en financiële stand van zaken van het project Aanpak Ring Zuid. De 

rapportage verschijnt drie keer per jaar. 

Tijdens het debat werd gesproken over gelijke afhandeling van kleine en grotere schades 

veroorzaakt door werkzaamheden rond de Ring Zuid. Er werd 1 motie ingediend die werd 

verworpen.     

 

5. Geschiedenis Provinciale Staten van Groningen 

Op verzoek van de ChristenUnie is een motiedebat gevoerd over de voordracht van de 

commissie geschiedenis Provinciale Staten van Groningen voor het opstellen 

van een geschiedschrijving van het provinciaal bestuur in Groningen. Het debat ging over  

de inhoudelijke uitwerking; in het bijzonder de betrokkenheid van studenten en scholieren 

bij het project. Er werd 1 motie ingediend die werd aangenomen. 

 

Provinciale Staten hebben ingestemd met de voordracht wat betekent dat zij: 

Gedeputeerde Staten opdragen met de Rijksuniversiteit Groningen een overeenkomst te 

sluiten strekkende tot het vervaardigen van een geschiedschrijving van het provinciaal 

bestuur van Groningen. Gedeputeerde Staten opdragen met een voorstel voor dekking van 

de benodigde middelen te komen, geraamd op € 349.000, en dit voorstel te verwerken 

binnen de begroting 2020. 
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De fracties van GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, SP, VVD, CDA, Groninger Belang, D66, 

PVV, Partij voor het Noorden, Partij voor de Dieren, 50PLUS en de leden Van der Werf en 

Osseweijer van Forum voor Democratie stemden voor de voordracht. 

De leden Kuiper, Pestman en Marquart Scholtz van Forum voor Democratie stemden 

tegen de voordracht. 

 

 

Aangenomen motie ChristenUnie, SP, CDA, D66, PVV, Partij voor de Dieren, 50PLUS: 

samen geschiedenis schrijven 

Met de motie besluiten Provinciale Staten dat studenten en scholieren intensief betrokken 

moeten worden bij de presentatie van het onderzoek van de geschiedenis van de Staten. 

En dat de uitkomsten van het onderzoek ook digitaal en in samenwerking met bestaande 

initiatieven voor zo veel mogelijk mensen op een aantrekkelijke wijze toegankelijk zal 

worden gemaakt. 

De leden Kuiper, Pestman en Marquart Scholtz van Forum voor Democratie stemden 

tegen de motie. 

 

 

Provinciale Staten hebben ook ingestemd met de: 

• Voordracht Nota Grondbeleid, 18 juni 2019 

• Voordracht zienswijze begroting Noordelijke Rekenkamer 

• Financiering grondaankopen N33-Midden 

 

   

 

 

 

 

****  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 


