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Besluiten Provinciale Staten 19 april 2017 

 

Provinciale Staten hebben de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl vastgesteld. Ook is 

besloten de vergunningprocedures van de windparken Geefsweer en Oostpolder te 

wijzigen. Het onderwerp 'nieuw schadeprotocol mijnbouwschade' is aan de agenda 

toegevoegd als voorstel vreemd aan de orde. Aan het begin van de vergadering is de 

heer Rikus Brader (SP) geïnstalleerd als Statenlid. Hij volgt hiermee Sandra 

Beckerman (SP) op.   

 

 

1. Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl vastgesteld  

Provinciale Staten hebben de structuurvisie Eemsmond-Delfzijl vastgesteld.   

Hiermee is ook besloten dat voor het plangebied van de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl 

het gebiedsspecifieke milieubeleid zoals opgenomen in de visie leidend is. Bij eventuele 

strijdigheden tussen de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 en de 

Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl zijn de bepalingen uit laatstgenoemde visie leidend. Het 

overig beleid uit de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 blijft van kracht. 

Tijdens het debat werd onder meer gesproken over: een uitkoopregeling voor inwoners in 

Oudeschip; windturbines in Eemshaven West.  Er werden twee moties ingediend die zijn 

verworpen. 

  

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. 

   

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

Provinciale Staten. (www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties). 
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2.  Vergunningprocedures Windparken Geefsweer en Oostpolder   

Provinciale Staten hebben besloten wegens spoedeisendheid af te zien van het opstellen 

van een Provinciaal Inpassingsplan voor de windparken Oostpolder en Geefsweer. 

Voor deze windparken dragen Provinciale Staten Gedeputeerde Staten op de procedure 

van een omgevingsvergunning toe te passen waarbij van het bestemmingsplan wordt 

afgeweken. Tijdens het debat werd onder andere gesproken over de provinciale 

energiemonitor en de uitstoot van CO2. Er werd één motie ingediend die werd verworpen.  

 

De fracties van SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks stemden voor de voordracht. 

De fracties van PvdA, VVD, PVV, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het 

Noorden stemden tegen de voordracht. 

 

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

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

 

 

3.            Voorstel vreemd aan de orde: nieuw schadeprotocol mijnbouwschade  

Op verzoek van de fracties van ChristenUnie, SP en D66 is aan de agenda toegevoegd het 

onderwerp: nieuw schadeprotocol mijnbouwschade. Aanleiding was de actualiteit over dit 

onderwerp. Er werd onder meer gesproken over: het proces van totstandkoming en de 

uitgangspunten voor het nieuwe protocol; inzet op eensgezindheid (van bestuur); 

toekomstperspectief voor Groningen (aanbevelingen van de onderzoeksraad); het tijdelijk 

opschorten van contacten met NCG Hans Alders. Er werden vier moties ingediend 

waarvan drie werden verworpen en één werd aangenomen.    

 

Aangenomen motie ChristenUnie, SP, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, PVV, Partij voor het 

Noorden, Groninger Belang, Partij voor de Dieren: open proces en menselijke maat bij 

nieuw schadeprotocol 

In de motie spreken de Staten uit dat:  

- De aanbevelingen van de onderzoeksraad voor Veiligheid alsnog moeten worden 

opgevolgd. 

- Het proces van totstandkoming van het nieuwe schadeprotocol een open overleg moet 

zijn waarbij de uitkomsten niet op voorhand vaststaan en waarbij de inbreng van 

gedupeerde bewoners via o.a. de Groninger Bodem Beweging en het Gasberaad wordt 

geborgd. 

- Het nieuwe schadeprotocol niet alleen een technisch-juridische benadering moet zijn, 

maar dat hierin ook ruimhartigheid en de persoonlijke omstandigheden van mensen als 

uitgangspunt worden genomen. 

- Het nieuwe schadeprotocol moet kunnen rekenen op maatschappelijk draagvlak en bij 

moet dragen aan herstel van vertrouwen. 

De motie werd met algemene stemmen aangenomen.  
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Aangenomen, verworpen, ingetrokken en aangehouden moties zijn te vinden op de website van 

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

 

 

Provinciale Staten hebben ook ingestemd met de: 

 Voordracht Realisatiebesluit voor het project Blauwe Loper, 7 maart 2017. 

 Voordracht 1e digitale monitor 2017, 29 maart 2017. 

 Voordracht financiële verordening provincie Groningen 2017, 29 maart 2017. 

 Voordracht Presidium benoeming voorzitter commissie Mobiliteit, economie en 

energie. 

 

 ****  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 


