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Besluitenlijst Provinciale Staten 19 december 2018 

 

Provinciale Staten hebben gesproken over het vervolg proces van nieuw beleid over 

duurzame energie. Het voorkeursalternatief voor de verdubbeling van de N33-Midden 

is door de Staten vastgesteld. Ook hebben de Staten het geamendeerd besluit over de 

wijziging en uittreding uit de gemeenschappelijke regeling SNN vastgesteld. De Staten 

hebben ingestemd met de Beroepsgang Raad van State over het instemmingsbesluit 

gasjaar 2018-2019. Bij de regeling van werkzaamheden is aan de agenda toegevoegd 

het onderwerp Nationaal Programma Groningen en werd gesproken over het 

startdocument. Aan het begin van de vergadering is de heer Schoenmaker (PvdA) 

geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten, hij volgt hiermee de heer Van der Goot 

(PvdA) op. 

 

 

1. Vervolg proces nieuw beleid duurzame energie  

Provinciale Staten hebben gesproken over de brief van het college over het vervolg proces 

voor nieuw beleid voor duurzame energie. Tijdens het debat werd gesproken over het 

concentratiebeleid voor windturbines op land en over wind op zee. Er werden 2 moties 

ingediend waarvan 1 werd aangenomen.    

 

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

https://www.provinciegroningen.nl/bestuur-en-organisatie/provinciale-staten/statenstukken/moties/ 

 

Aangenomen motie VVD, Groninger Belang: Zeewind 

Met de motie verzoeken de Staten het college om een aanbod te doen aan het Ministerie 

van economische zaken en klimaat om vanuit Groningen mee te werken aan het mogelijk 

maken van een opgave van 10 GW aan wind op de Noordzee boven Schiermonnikoog. 

De fractie van PVV en fractie Kaatee stemden tegen de motie. 
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2. Vaststelling voorkeursalternatief verdubbeling N33-Midden 

Provinciale Staten hebben ingestemd met het voorkeursalternatief voor verdubbeling van de 

N33 Midden, dat bestaat uit het opwaarderen van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam 

tot een ongelijkvloerse autoweg met 2 rijstroken per richting en een regime van 100 km/u. 

Tussen Tjuchem en Appingedam wordt een verkort tracé gevolgd, volgens alternatief X1. 

Het alternatief kent ongelijkvloerse aansluitingen met de Scheemderweg, de N387 en de 

N362 en een verschoven wegtracé ter hoogte van het buurtschap Korengarst.  

Het voorkeursalternatief wordt op basis van de Tracéwet uitgewerkt in een (Ontwerp) 

Tracébesluit. Er is een reserveringsbesluit genomen van € 91,6 mln voor de N33-midden. 

Tot slot is besloten het zoekgebied in de provinciale Omgevingsvisie en -verordening te 

vervangen door een tracéreservering. 

 

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

stemden voor de voordracht. 

De fracties van PVV, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden en de fractie Kaatee 

stemden tegen de voordracht.  

 

Tijdens het debat werd gesproken over de verkeersproblematiek rond de Farmsumerweg; 

een bodemonderzoek; wie er moet opdraaien voor financiële tegenvallers bij de realisatie 

van de N33-midden; een zuidelijke aansluiting bij Appingedam. 

 

Er werden 4 moties ingediend waarvan 2 werden aangenomen en 2 verworpen.    

 

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

https://www.provinciegroningen.nl/bestuur-en-organisatie/provinciale-staten/statenstukken/moties/ 

 

Aangenomen motie PvdA, Partij voor het Noorden, Fractie Kaatee, CDA: Farmsumerweg 

In de motie roepen de Staten het college op om samen met de gemeente Appingedam, voor 

de uitvoering van de verdubbeling N33, te komen met een plan om de verkeersproblematiek 

inclusief de financiën rond de Farmsummerweg aan te pakken.  

De fractie van D66 stemde tegen de motie. 

 

Aangenomen  motie VVD: een stevig bodemonderzoek 

In de motie verzoeken de Staten het college om uitgebreid nader onderzoek te doen naar de 

bodem en dit voor de aanbesteding te rapporteren aan de Staten. 

De motie werd met algemene stemmen aangenomen. 
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3. Wijziging en uittreding uit de gemeenschappelijke regeling SNN 

Provinciale Staten hebben het geamendeerde besluit bij de voordracht van Gedeputeerde 

Staten (GS) vastgesteld over de uittreding uit de Gemeenschappelijke regeling SNN en het 

verlenen van toestemming aan de commissaris van de Koning en GS voor respectievelijk 

uittreding uit en wijziging van de gemeenschappelijke regeling. 

 

De Staten hebben het geamendeerde besluit bij de voordracht *met algemene stemmen 

vastgesteld. 

*Waarbij de fractie van Groninger Belang wordt geacht tegen besluitpunt 1,2 en 3  

te hebben gestemd. 

 

Er werd 1 amendement ingediend dat werd aangenomen. 

 

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

https://www.provinciegroningen.nl/bestuur-en-organisatie/provinciale-

staten/statenstukken/amendementen/ 

 

Aangenomen amendement Arjen Nolles, Bram Schmaal, Geert Kamminga, Bé Zwiers, Truus 

van Kleef-Schrör: Statenberaad Noordelijke Samenwerking: 

Met het amendement besluiten de Staten van Groningen het bij de voordracht behorende 

ontwerpbesluit te wijzigen door toevoeging van een nieuw onderdeel 4: 

4. Met ingang van 1 januari 2019 in te stellen het Statenberaad Noordelijke Samenwerking. 

Het DB van SNN faciliteert het Statenberaad  Noordelijke samenwerking door dit regulier 

van informatie over de agenda c.a. van de zogenaamde beleidsinhoudelijke tafels te 

voorzien.   

De fracties van SP, VVD en Partij voor de Dieren stemden tegen het amendement. 

 

 

 

4.      Beroepsgang Raad van State instemmingsbesluit gasjaar 2018-2019 

Provinciale Staten hebben ingestemd met de voordracht van Gedeputeerde Staten over het 

besluit tot het aantekenen van beroep tegen het instemmingsbesluit van de minister van 

Economische Zaken en Klimaat voor het gasjaar 2018-2019. 

Daarmee hebben Provinciale Staten Gedeputeerde Staten opdracht gegeven mede namens 

Provinciale Staten en de rechtspersoon provincie een beroepschrift in te laten dienen door 

mr. W.R. van der Velde bij de Raad van State.  

Tijdens de beraadslaging zijn geen moties of amendementen ingediend.  

 

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

Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden en fractie Kaatee stemden voor de voordracht. 

De fractie van VVD, stemde tegen de voordracht.  
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5.      Nationaal Programma Groningen 

De Staten hebben gesproken over het startdocument Nationaal Programma Groningen 

(NPG). Er werd 1 motie met algemene stemmen aangenomen. 

 

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

https://www.provinciegroningen.nl/bestuur-en-organisatie/provinciale-staten/statenstukken/moties/ 

 

Aangenomen motie VVD, SP, PvdA, CDA, Partij voor het Noorden, D66, Groninger Belang, 

Partij voor de Dieren, GroenLinks, ChristenUnie, Fractie Kaatee: Governance Nationaal 

Programma Groningen. 

In de motie verzoeken de Staten het college om: 

- Bij de kwartiermakers aan te dringen op de uitwerking van een voorstel over de 

governance structuur van het NPG die recht doet aan de eigenstandige positie van de 

volksvertegenwoordiging. 

- Het voorstel van de kwartiermakers over de governance samen met het uitgewerkte 

startdocument voor te leggen aan de raden en Staten zodat zij zich hierover kunnen 

uitspreken voordat het definitieve NPG wordt vastgesteld. 

De motie is met algemene stemmen aangenomen.    

 

 

Provinciale Staten hebben ook ingestemd met de: 

• Voordracht Vaststelling Provinciaal Inpassingsplan Waterberging en Natuur Zuidelijk 

Westerkwartier (2018-47), 16 oktober 2018. 

• Voordracht Vaststelling wijziging van de Verordening op de instelling en invordering van 

de nazorgheffing provincie Groningen (2018-48), 16 oktober 2018. 

• Voordracht Vaststelling van het Normenkader voor de rechtmatigheidstoets 2018 en de 

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

2018 (2018-49), 16 oktober 2018. 

• Voordracht Realisatiebesluit voor de Wunderline (2018/50), 30 oktober 2018. 

• Voordracht Realisatiebesluit herinrichting Winsum (2018/51), 30 oktober 2018. 

• Voordracht Financieringsstatuut 2018 (2018-53), 13 november 2018. 

 

    **** 

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 

 


