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Besluitenlijst Provinciale Staten 14 november 2018 

 

Provinciale Staten hebben de heffingsverordening motorrijtuigenbelasting en de 

Begroting 2019 vastgesteld. De Staten hebben gesproken over de zoutwinning van 

Nedmag bij Veendam en Nouryon (voormalig Akzo-Nobel) in Oldambt en bij 

Zuidwending. Ook werd debat gevoerd over de stand van zaken rond 

stilstandvoorziening van windturbines in de Eemshaven. Op verzoek van de VVD en 

ChristenUnie is een motiedebat gevoerd over de Intensieve Veehouderij en op verzoek 

van de PVV werd een motiedebat gevoerd over het Startdocument Nationaal 

Programma Groningen. Ook werd er een motiedebat gevoerd over de voortgang van 

het traject circulaire economie. Dit was op verzoek van de Partij voor de Dieren. Tot 

slot hebben de Staten de startnotitie voor het strategische beleidskader cultuur voor 

de periode 2021-2024 vastgesteld.  

 

 

1. Wijziging heffingsverordening motorrijtuigenbelasting en Begroting 2019 

             vastgesteld  

Provinciale Staten hebben ingestemd met het wijzigen van de Heffingsverordening op de 

hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting. Dit houdt in dat per 1 januari 2019 het aantal te 

heffen opcenten motorrijtuigenbelasting wordt geïndexeerd met de tabelcorrectiefactor van 

1,2% (=1,1 opcenten). Op basis van deze indexatie zal het aantal te heffen provinciale 

opcenten per 1 januari 2019 daarom worden verhoogd met 1,1 opcenten tot 90,4 opcenten. 

 

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

stemden voor de voordracht. 

De fracties van VVD, Groninger Belang,  Partij voor het Noorden en de fractie Kaatee 

stemden tegen de voordracht.  

 

Provinciale Staten hebben ook de Begroting 2019 en de 14e wijziging van de Begroting 2018 

vastgesteld. De Staten hebben tevens de risico's zoals vermeld in de paragraaf 
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Weerstandsvermogen en risicobeheersing (Begroting 2019, deel 3, paragraaf 1) bevestigd. 

 

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

GroenLinks,  *Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden stemden voor de voordracht. 

Fractie Kaatee stemde tegen de voordracht.  

 

*Groninger Belang met als aantekening tegen het deel over de heffingsverordening te hebben gestemd  

*VVD met als aantekening tegen het deel over de heffingsverordening te hebben gestemd. 

*Partij voor de Dieren met als aantekening tegen het deel subsidieverlening Faunabeheer te hebben 

gestemd. 

 

Tijdens het debat werd gesproken over: verlaging van de provinciale opcenten; 

salderingsregeling voor zonnepanelen voor sportverenigingen en dorpshuizen; het 

zorglandschap in de provincie; een platform voor ZZP'ers, subsidie voor 

samenwerkingsverband Kledingbanken Maxima, terugvorderen kosten provincie Groningen 

in het gaswinningsdossier en samenwerking met Israël. 

Er werd 1 amendement ingediend dat werd verworpen. Er werden 6 moties ingediend 

waarvan 1 aangenomen; 3 ingetrokken en 2 verworpen. 

 

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

http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties/ 

 

Aangenomen motie PvdA, ChristenUnie, fractie Kaatee: salderingsregeling voor 

sportverenigingen en dorpshuizen 

Met de motie verzoeken de Staten het college bij de Minister van Economische Zaken en 

Klimaat aan te dringen op een uitzonderingspositie voor sportverenigingen en dorpshuizen, 

zodat zonnepanelen ook voor hen interessant blijven. 

De fracties van CDA, D66, VVD, PVV stemden tegen de motie. 

   

 

2. Zoutwinning Nouryon (voormalig Akzo-Nobel) Oldambt en Nedmag Veendam 

Provinciale Staten hebben gesproken over de zoutwinning van Nedmag bij Veendam en van 

Nouryon in Oldambt en bij Zuidwending. 

 

Tijdens het debat werd er gesproken over: een expertmeeting Zoutwinning, het stoppen van 

zoutwinning, een schadefonds voor gestapelde mijnbouw, Groningen veilig en Nedmag een 

toekomst, het realiseren van een schadeloket en het aandelenpakket in Nedmag.   

Tijdens het debat zijn er 6 moties ingediend. Totaal 4 moties werden verworpen, 1 werd 

ingetrokken en 1 motie werd aangenomen. 

 

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

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

 

http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties/
http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/amendementen
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Aangenomen motie PVV: organisatie expertmeeting Zoutwinning 

In de motie verzoeken de Staten het college om samen met Provinciale Staten een 

expertmeeting te organiseren waarin alle betrokkenen (provincie, omwonende, SodM, 

Nedmag en Nouryon en onafhankelijke onderzoekers / deskundigen) elkaar gaan informeren 

over de actuele situatie en mogelijke oplossingen bespreken die recht doen aan zowel 

omwonenden als aan Nouryon en Nedmag.   

De fracties van SP, PvdA en Partij voor de Dieren stemden tegen de motie. 

 

3. Stilstandsvoorziening windturbines Eemshaven 

De Staten hebben gesproken over de stand van zaken rond de stilstandvoorziening van  

windturbines in de Eemshaven. Tijdens het debat werd gesproken over: het gereserveerde 

bedrag voor de aanschaf van een vogelradar voorziening in het windpark, een veilige trek 

voor vogels en vleermuizen en de onderzoekspraktijk uit Nedersaksen t.b.v. vleermuizen.  

Er werden 4 moties ingediend die zijn verworpen.     

 

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

http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties/ 

 

4.      Intensieve Veehouderij 

Op verzoek van de VVD is een motiedebat gevoerd over de Intensieve Veehouderij en in het 

bijzonder over het op slot zetten van de Intensieve Veehouderij per 1 januari 2019. Er werd 

gesproken over de investering in duurzaamheid en dierenwelzijn in relatie tot uitbreiding van 

het aantal dieren en mogelijkheden tot uitstel van het slot op de Intensieve Veehouderij. Er 

werden 2 moties ingediend die zijn verworpen.   

 

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

http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties/ 

 

5.      Startdocument Nationaal Programma Groningen 

Op verzoek van de PVV is er een motiedebat gevoerd over het Startdocument Nationaal 

Programma Groningen. Tijdens het debat werden er 2 moties ingediend waarvan 1 werd 

verworpen en 1 aangenomen.  

 

Aangenomen motie PVV: toekomstbestendige energierekening Plus 

In de motie verzoeken de Staten het college om als uitgangspunt te nemen dat Groningers 

tegen eventuele nadelige financiële gevolgen van de energietransitie worden beschermd. 

De fracties van CDA en ChristenUnie stemden tegen de motie. 

 

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

http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties/ 

 

 

http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties/
http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties/
http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties/
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6. Voortgang traject circulaire economie 

Op verzoek van de Partij voor de Dieren hebben de Staten een motiedebat gevoerd over de 

voortgang van het traject circulaire economie. Er werd gesproken over meer aandacht voor 

een plantaardig dieet, de eiwittransitie en mogelijke plannen hiervoor. Er werd 1 motie 

ingediend die werd aangehouden.    

 

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

http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties/ 

 

7. Startnotitie Beleidskader Cultuur 2021-2024 

De Staten hebben de startnotitie voor het Strategische Beleidskader Cultuur voor de periode 

2021-2024 vastgesteld.  

 

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

Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden stemden voor de voordracht. 

De fracties van PVV en fractie Kaatee stemden tegen de voordracht. 

 

Er werd gesproken over de subsidie toekenning aan de exploitatie van en de programmering 

in het Forum. Er werd 1 motie ingediend die werd verworpen.  

 

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

http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties/ 

 

 

Provinciale Staten hebben ook ingestemd met de: 

• Voordracht over Legesverordening 1993 (Tarieventabel 2019); 

• Voordracht deelname aan de coöperatieve vereniging NDOV-DOVA  

• Herziene voordracht aanwijzing omgevingsvergunning windparken Geefsweer en 

     oostpolder.  

 

    **** 

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 

 

http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties/
http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties/

