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Besluiten Provinciale Staten 14 december 2016 

 

Provinciale Staten hebben kennisgenomen van het voorgenomen besluit van 

Gedeputeerde Staten in haar rol van aandeelhouder in Groningen Airport Eelde NV 

om te kiezen voor de beleidsoptie 'Investeren'. De Staten hebben de Natuurvisie 

provincie Groningen en Verordening natuurbescherming provincie Groningen 

vastgesteld. Ook hebben de Staten het uitgewerkte voorkeursalternatief voor de 

oostelijke ontsluitingsweg Bedum vastgesteld. Verder is er gesproken over het 

ontwerp Programma van Eisen aanbesteding regionale treindiensten 2020-2035 en 

over de scheepswerf Pattje. Tot slot is het onderwerp versterkingsoperatie 

aardbevingsschadeherstel als voorstel vreemd aan de orde toegevoegd aan de 

agenda.  

 

1. Toekomst Airport Eelde 

Provinciale Staten hebben kennisgenomen van het voorgenomen besluit van 

Gedeputeerde Staten in haar rol van aandeelhouder in Groningen Airport Eelde NV om te 

kiezen voor de beleidsoptie 'Investeren'. Deze beleidsoptie betekent een luchthaven die 

zich ontwikkelt tot Internationale Toegangspoort voor het Noorden. Er wordt actief ingezet 

op uitbreiding van het aantal verbindingen, niet alleen vakantievluchten maar met name 

ook meer verbindingen met internationale ‘hubs’. Maatschappelijke vluchten en lesverkeer 

blijven mogelijk. Met de bespreking van dit agendapunt zijn de Staten in staat gesteld 

wensen en bedenkingen te uiten. Tijdens het debat werd 1 motie ingediend die werd 

verworpen. Er werd onder andere gesproken over concretisering van de voorkeursvariant. 

Provinciale Staten hebben ingestemd met het besluit.   

 

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

GroenLinks, Partij voor het Noorden stemden voor de herziene voordracht.  

De fractie van Partij voor de Dieren stemde tegen de herziene voordracht.  
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Aangenomen, verworpen, ingetrokken en aangehouden moties zijn te vinden op de website van 

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

 

2.  Natuurvisie provincie Groningen en Verordening natuurbescherming 

provincie Groningen 

Provinciale Staten hebben de Natuurvisie provincie Groningen vastgesteld die per 1 januari 

2017 in werking treedt. Ook hebben de Staten de Verordening natuurbescherming 

provincie Groningen vastgesteld. 

 

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

GroenLinks, Partij van het Noorden stemden voor de geamendeerde voordracht.   

De fractie van Partij voor de Dieren stemde tegen de geamendeerde voordracht. 

 

Er werd gesproken over: preventieve maatregelen, geen dodelijke vrijstelling, 

faunabeheereenheid, geldigheidsduur faunabeheerplan, vrijstelling steenmarters, 

vrijstelling kleine roofdieren, natuurvisie vossen, beleidsrijke 

natuurbeschermingsverordening en natuurvisie, plezierjacht, instandhouding soorten, eisen 

faunaschade-uitkeringen, dierenambulances, toekomst natuurbeleid.       

 

Tijdens het debat werden er 8 amendementen ingediend waarvan 1 werd aangenomen, 5 

verworpen en 2 ingetrokken. Ook werden er 9 moties ingediend waarvan 3 werden 

aangenomen, 4 verworpen en 2 ingetrokken. 

 

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

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

 

Aangenomen amendement D66, CDA, Groninger belang: vrijstelling voor steenmarters 

Het aannemen van dit amendement zorgt ervoor dat de natuurvisie en de verordening 

worden aangepast in die zin dat er een vrijstelling in opgenomen wordt voor het vangen en 

verplaatsen van steenmarters bij overlast in de bebouwde kom.   

De fracties van VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, stemden 

tegen het amendement. 

 

Aangenomen motie Partij voor de Dieren: raadpleging Staten voor het vaststellen van 

Fauna beheer Plannen 

Met de motie verzoeken de Staten het college om bij het vaststellen van 

faunabeheerplannen rekening te houden met de door PS uitgesproken mening. 

De fracties van CDA, D66, VVD, ChristenUnie stemden tegen de motie. 
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Aangenomen motie D66, CDA, Christenunie: toekomstig natuurbeleid 

In de motie verzoeken de Staten het college om: 

- Bij het opstellen van de beleidsnotitie Flora en Fauna er voor te zorgen dat actuele 

informatie over de toestand van de natuur en soorten beschikbaar, en open toegankelijk, is 

voor het maken van keuzes in het natuurbeschermingsbeleid. 

- Daarbij in kaart te brengen welke vorm van provinciaal beleid (vrijstelling, generieke 

ontheffing, specifieke ontheffing of een andere) - bijvoorbeeld in het geval van overlast - 

het beste werkt in het uitvoeren van natuurbeleid.  

- Daarin samen met gemeenten op te trekken om te komen tot een vorm waarin de 

bureaucratie zoveel mogelijk wordt beperkt. 

De fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren stemden tegen de motie.  

 

Aangenomen motie Partij voor de Dieren: plezierjacht aan banden 

In de motie verzoeken de Staten het college om: 

1. zich in te spannen - voor zover mogelijk binnen de provinciale bevoegdheden - met als 

doel de plezierjacht op de vrij bejaagbare diersoorten stop te zetten en bejaagbare en niet-

bejaagbare soorten gelijkwaardige bescherming te bieden. 

2. binnen de provinciale jurisdictie geen vrijstelling of vergunning te verlenen voor het 

zonder noodzaak bejagen van houtduiven, hazen, konijnen, fazanten en wilde eenden (de 

plezierjacht).   

3. Het college te verzoeken, op korte termijn met een voordracht te komen om dit beleid als 

zodanig vast te leggen. 

De fracties van CDA, D66, VVD, ChristenUnie, Dennis Ram van de PVV, stemden tegen 

de motie. 

 

3. Realisatiebesluit oostelijke rondweg Bedum 

Provinciale Staten hebben op verzoek van de fractie van Groninger Belang debat gevoerd 

over het realisatiebesluit oostelijke rondweg Bedum.  

De Staten hebben het uitgewerkte voorkeursalternatief voor de oostelijke ontsluitingsweg 

Bedum vastgesteld, waarbij het spoor wordt gekruist met een tunnel in plaats van een 

spoorwegovergang en er een alternatieve ontsluiting wordt aangelegd voor drie 

onbewaakte overgangen.  

Onder voorbehoud van ondertekening van de anterieure overeenkomst door de gemeente 

Bedum en FrieslandCampina hebben de Staten ingestemd met de realisatie van het 

uitgewerkte voorkeursalternatief. Hiervoor wordt een krediet van € 13 miljoen beschikbaar 

gesteld. Tot slot hebben de Staten ingestemd met het structureel ophogen van de 

budgetten van beheer en onderhoud als gevolg van areaaluitbreiding, zijnde een jaarlijks 

bedrag van € 65.750,-.  
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De fracties van SP, PvdA, CDA, D66, VVD, ChristenUnie, PVV, Groninger Belang, 

GroenLinks, Partij voor het Noorden stemden voor de voordracht.   

De fractie van Partij voor de Dieren stemde tegen de voordracht. 

 

Tijdens het debat werden 3 moties ingediend waarvan 2 werden verworpen en 1 werd 

aangehouden. Tijdens het debat werd gesproken over het zevenbruggetjespad, de 

rondweg Bedum en een kavelruil coördinator.  

 

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

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

 

4. Ontwerp Programma van Eisen aanbesteding regionale treindiensten 2020-

2035  

 Op verzoek van de fractie van de SP is gesproken over het ontwerp Programma van 

Eisen aanbesteding regionale treindiensten 2020-2035. Tijdens het debat werd gesproken 

over de 2 moties die werden ingediend en 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, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, 

Groninger Belang, ChristenUnie: sluiten Sappemeer oost op termijn   

In de motie roepen de Staten het college op om: 

1. Een onderzoek in te stellen naar alternatieve vormen van vervoer ter vervanging van 

station Sappemeer Oost en dit af te zetten tegen het openhouden van Sappemeer Oost.  

2. Bij dit onderzoek nadrukkelijk aandacht te besteden aan reizigers met herkomst of 

bestemming Nieuw Woelwijck, Tripscompagnie en Borgercompagnie.  

3. Bij dit onderzoek ook de mogelijkheid van Publiek Vervoer en zelfstandig rijdend vervoer 

te betrekken.  

4. Provinciale Staten te informeren over de resultaten van dit onderzoek ruim voordat 

station Sappemeer Oost daadwerkelijk gesloten wordt. 

De fracties van D66 en VVD stemden tegen de motie. 

 

Aangenomen motie SP, GroenLinks, PvdA, Partij voor het Noorden, CDA: veiligheid op de 

regionale spoorlijnen 

In de motie roepen de Staten het college op om: 

1. In het bestek bij de aanbesteding te streven naar tenminste twee personeelsleden op de 

trein in tenminste 50% van de te rijden treinkilometers en daarvoor deze wens als optie in 

de aanbesteding op te nemen.  

2. Om deze optie mee te wegen bij de gunning van de aanbesteding. 
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3. Om de vervoerder te vragen extra aandacht te hebben voor een goede spreiding van de 

inzet van de conducteur gedurende de dag, avond en weekenden en in beginsel de 

conducteurs daar in te zetten waar en wanneer dat op basis van analyses en 

verwachtingen het meest noodzakelijk is. 

De fractie van VVD stemde tegen de motie.  

 

5. Motiedebat Scheepswerf Pattje   

De Staten hebben op verzoek van enkele fracties gesproken over de dreigende sluiting 

van de scheepswerf Pattje. Tijdens het debat werd een 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). 

 

6.         Voorstel vreemd aan de orde van de dag: versterkingsoperatie 

aardbevingsschadeherstel 

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

versterkingsoperatie. Aanleiding is het feit dat alle 1.450 door de NCG geïnspecteerde 

woningen versterkt moeten worden en de al eerder uitgesproken ontevredenheid over het 

tempo van de versterkingsoperatie.    

 

Tijdens het debat werden er 3 moties ingediend waarvan 2 werden aangenomen en 1 werd 

ingetrokken.  

 

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, D66, VVD, ChristenUnie, PVV, Groninger Belang, 

GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden: versteviging gaswinningsgebied 

In de motie spreken de Staten uit dat er zo snel als mogelijk duidelijkheid moet komen 

binnen welke termijn de versterkingsoperatie wel kan worden 

afgerond. Het niet realistisch blijken van de versterkingsoperatie binnen de beloofde 

termijn consequenties moet hebben voor het winningsbesluit en het daarin vastgestelde 

niveau van winning. De Staten verzoeken het college deze boodschap onverwijld over te 

brengen aan de minister en de Tweede Kamer.  

De motie is met algemene stemmen aangenomen. 

 

Aangenomen motie PVV, Groninger Belang, Partij voor het Noorden: versterkte motie 

vreemd aan de orde, niet buiten de orde, maar dik in orde! 

In de motie roepen de Staten het college op om al het mogelijke te doen om op korte 

termijn te komen tot een daadwerkelijke bouwkundige versterking van huizen om recht te 
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doen aan gedupeerden die het jarenlange wachten daarop meer dan beu zijn. En deze 

boodschap onverwijld over te brengen aan de minister en de Tweede Kamer.   

De motie is met algemene stemmen aangenomen. 

  

Provinciale Staten hebben ook ingestemd met de: 

 Voordracht Opheffing van de geheimhoudingsplicht van een aantal 

(Staten)stukken.  

 Voordracht Wijziging van de Verordening op de instelling en invordering van de 

nazorgheffing provincie Groningen. 

 Voordracht Meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud provinciale infrastructuur 

2017-2020. 

 Voordracht Wensen & bedenkingen financiële bijdrage REP-ZZL voor project 

Routegebonden recreatie in Groningen. 

 Voordracht betreffende de wijziging van de gemeenschappelijke regeling De 

Noordelijke Rekenkamer. 

 Voordracht Fietsstrategie 2016-2025. 

 Voordracht Wensen & bedenkingen financiële bijdrage REP-ZZL voor project 

Innovatie Centrum Bio-economie. 

 Voordracht Ontwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en 

handhaving omgevingsrecht Groningen 2016. 

 Voordracht Vaststelling van het normenkader voor de rechtmatigheidstoets 2016 

en de goedkeurings- en rapporteringstoleranties t.b.v. de accountantscontrole op 

de jaarrekening 2016. 

 Voordracht Digitale Monitor 4e kwartaal 2016, aangekondigde overboekingen in 

het kader van de Rekening 2016 en 7e Begrotingswijziging 2016. 

 Voordracht van het Presidium inzake technische correctie Verordening 

rechtspositie Staten- en commissieleden. 

 Voordracht van het Presidium inzake Fractiekostenverordening 2016 provincie 

Groningen. 

 

 

 ****  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, communicatieadviseur Statengriffie,  

050 – 316 4458, statengriffie@provinciegroningen.nl 


