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Besluiten Provinciale Staten 1 februari 2017 

 

Provinciale Staten hebben tijdens een motiedebat gesproken over het definitief 

meerjarenprogramma 2017-2021 van de Nationaal Coördinator Groningen. De Staten 

hebben het herindelingsadvies samenvoeging gemeenten Groningen, Haren en Ten 

Boer vastgesteld. Provinciale Staten hebben de aanbevelingen uit het rapport van de 

Noordelijke Rekenkamer getiteld 'Op eigen benen? Beëindigen sociaal beleid: 

gevolgen voor maatschappelijke instellingen provincie Groningen' voor 

kennisgeving aangenomen. Verder hebben de Staten een motiedebat gevoerd over 

steun voor RTV Noord en een motiedebat over het Milieuplan 2017-2020. Tot slot is 

het onderwerp anoniem solliciteren als voorstel 'vreemd aan de orde', toegevoegd 

aan de agenda.  

 

1. Definitief Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen 2017-2021 

Provinciale Staten hebben gesproken over het meerjarenprogramma 2017-2021 van de 

Nationaal Coördinator Groningen. Tijdens het motiededat werden 4 moties ingediend 

waarvan 2 werden aangenomen, 1 werd ingetrokken en 1 werd verworpen. Tijdens het 

debat werd gesproken over: recht voor gedupeerden gaswinning, een tour naar Den Haag 

met inwoners genaamd 'Mee met René', het verwijderen van gasaansluitingen goedkoper 

te maken.   

 

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

Noorden, PVV, Groninger Belang, Partij voor de Dieren: recht voor gedupeerden 

gaswinning 

In de motie verzoeken de Staten het college; 

- zich ten uiterste in te spannen voor de komst van een rechtsbijstandsfonds en voldoende 

juridische deskundigen waar gedupeerden een beroep op kunnen doen waardoor de 

rechten van alle gedupeerden van gaswinning beter kunnen worden beschermd. 

- de Rijksoverheid en de Nationaal Coördinator Groningen ertoe te bewegen met dit doel 

een aanvullende voorziening voor rechtsbijstand in te richten en voorstellen hiervoor aan te 

dragen. 

De fractie van VVD stemde tegen de motie. 
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Aangenomen motie SP, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie, PVV, Groninger Belang, 

GroenLinks, Partij voor het Noorden, Partij voor de Dieren: Mee met René 

Groningen heeft dringend behoefte aan een lager niveau van gaswinning. De Tweede 

Kamer buigt zich binnenkort over het Meerjarenprogramma NCG. Met de motie verzoeken 

de Staten het college dit momentum aan te grijpen en een tour naar Den Haag getiteld: 

'Mee met René', te organiseren waarbij de commissaris inwoners uitnodigt met hem mee te 

gaan om de onvrede en alternatieven te laten horen en dit idee verder uit te werken in 

samenwerking met de inwoners. 

De fractie van VVD stemde tegen de motie. 

 

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

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

 

 

2.  Herindelingsadvies samenvoeging gemeenten Groningen, Haren en Ten 

Boer 

Provinciale Staten hebben het herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten 

Groningen, Haren en Ten Boer vastgesteld. Hiermee hebben ze Gedeputeerde Staten 

opgedragen het vastgestelde herindelingsadvies aan de Minister van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties toe te zenden. 

 

Tijdens een hoofdelijke stemming stemden 30 Statenleden voor het herindelingsadvies 

zoals verwoord in de voordracht en 9 Statenleden tegen het herindelingsadvies zoals 

verwoord in de voordracht. Totaal 4 Statenleden waren afwezig. 

 

Tijdens het debat werd er gesproken over: het instellen van een adviescommissie, 

vertrouwen in de bewoners van Haren, het aanpassen van het herindelingsadvies, uitstel 

herindeling gemeente Haren (motie van afkeuring), de handelswijze van het college van 

GS. Tijdens het debat werden er 5 moties ingediend die werden verworpen.  

 

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

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

 

 

3. Rapport Noordelijke Rekenkamer 'Op eigen benen' Beëindigen sociaal 

             beleid: gevolgen voor maatschappelijke instellingen provincie Groningen. 

Provinciale Staten hebben de aanbevelingen uit het rapport van de Noordelijke 

Rekenkamer getiteld 'Op eigen benen? Beëindigen sociaal beleid: gevolgen voor 

maatschappelijke instellingen provincie Groningen' ter kennisgeving aangenomen.  

 

De fracties van SP, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie, Groenlinks, Partij voor het Noorden, 

Partij voor de Dieren stemden voor de geamendeerde voordracht.   
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De fracties van VVD, PVV, Groninger Belang stemden tegen de geamendeerde 

voordracht. 

 

Tijdens het debat werden 2 amendementen ingediend waarvan 1 werd aangenomen 

waarmee het andere ingediende amendement overbodig werd. Er werd 1 motie ingediend 

die werd ingetrokken. Tijdens het debat werd gesproken over de aanbevelingen in het 

rapport en over het koppelen van de leefbaarheidsmonitor aan leefbaarheidsbeleid. 

 

Aangenomen amendement D66, SP, CDA: aanbevelingen rapport Noordelijke 

Rekenkamer 'Op eigen benen?' 

Met het aannemen van het amendement besluiten de Staten dat de aanbevelingen uit het 

rapport van de Noordelijke Rekenkamer ter kennisgeving worden aangenomen. De 

aanbevelingen worden daarmee niet opgenomen in het monitoringssysteem.  

De fracties van VVD, PVV en Groninger Belang stemden tegen het amendement. 

 

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

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

 

4. Steun RTV Noord 

Op verzoek van de fractie van D66 is gesproken over steun voor RTV Noord. Tijdens het 

motiedebat werden 4 moties ingediend waarvan 1 werd aangenomen en 3 verworpen. Er 

werd gesproken over belangenbehartiging van RTV Noord richting het Rijk, lokale 

productie voor kostenreductie, geld voor programma's van RTV Noord, RTV Noord en 

bezuinigingen. 

 

Aangenomen motie D66, CDA, SP: belangenbehartiging van RTV Noord richting het Rijk 

Met de motie verzoeken de Staten het college om samen met RTV Noord de 

belangenbehartiging richting Den Haag goed te vertolken. En bij de Tweede Kamer te 

verzoeken om zorg te dragen voor een structurele oplossing. 

De fractie van PVV stemde tegen de motie. 

 

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

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

 

5. Milieuplan 2017-2020 

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

het milieuplan 2017-2020. Tijdens het debat werden 3 moties ingediend waarvan 2 werden 

aangehouden en 1 werd verworpen. Er werd gesproken over: het in kaart brengen van de 

knelpunten van het verplaatsingsfonds, het verplicht waarschuwen bij vuurwerk, geen 

ontbrandingstoestemming voor zwaar vuurwerk in broedseizoen.  
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6.         Voorstel vreemd aan de orde van de dag: anoniem solliciteren 

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

solliciteren. Aanleiding is dat er met enige regelmaat berichten verschijnen in de media 

waaruit blijkt dat diegenen die afwijken van de norm te maken hebben met discriminatie 

binnen het sollicitatieproces. Er werd debat gevoerd over de ingediende motie die is 

aangenomen. 

 

Aangenomen motie PvdA, Partij voor het Noorden, Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, 

D66: anoniem solliciteren 

In de motie verzoeken de Staten het college: 

-Een pilot anoniem solliciteren in te voeren als onderdeel van het werving- en 

selectiebeleid ten aanzien van vacatures binnen de provinciale organisatie en te 

onderzoeken of dit bijdraagt aan de diversiteit van de organisatie. 

-Anoniem solliciteren indien mogelijk op te nemen in de aanbestedingsvoorwaarden / 

subsidievoorwaarden van onze provincie.  

Na hoofdelijke stemming stemden 22 Statenleden voor de motie en 13 Statenleden 

stemden tegen de motie. 

 

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 een tijdelijke verkeersregelinstallatie bij Slaperstil 

(project N355 Zuidhorn-Groningen), 22 november 2016.  

 Voordracht Planuitwerkingsbesluit voor de Fietsroute Plus Groningen-Leek, 20 

december 2016. 

 Voordracht wensen & bedenkingen REP-ZZL-project Marketing Groningen - 

toeristische campagne provincie Groningen 2017-2020, 30 november 2017. 

 

 

 ****  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 


