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Besluiten Provinciale Staten 22 maart 2017 

 

Provinciale Staten hebben gesproken over de uitvoering van het ganzenakkoord, het   

openstellingsbesluit van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 en de 

brief van de Minister van BZK over het financiële toezicht voor 2017.  

 

1. Uitvoering Ganzenakkoord 

Provinciale Staten hebben op verzoek van de Partij voor de Dieren gesproken over de 

uitvoering van het ganzenakkoord. Tijdens het motiedebat werden twee moties ingediend 

die beide werden verworpen. Tijdens het debat werd gesproken over het verlenen van 

ontheffingen voor het doodschieten van kolganzen en de jacht in natura2000 gebieden.    

 

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

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

 

 

2.  Openstellingsbesluit Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020  

Provinciale Staten hebben op verzoek van de Partij voor de Dieren gesproken over het 

openstellingsbesluit Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020. Tijdens het 

motiedebat werden twee moties ingediend die werden verworpen. 

Er werd gesproken over biologische en intensieve veehouderij; de evaluatie van de 

openstelling en de wijze waarop subsidies hebben bijgedragen aan de verhoging van 

duurzaamheid en dierenwelzijn. 

 

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

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

 

 

3.            Financieel toezicht: vorm en bevindingen 2017 

Provinciale Staten hebben op verzoek van de fractie van de VVD gesproken over de brief 

van de Minister van BZK over de financiële toezichtvorm voor 2017 en overige 

toezichtbevindingen. Tijdens het motiedebat werd één motie ingediend die werd 
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verworpen. Er werd onder meer gesproken over de structurele dekking voor onderhoud 

van kapitaalgoederen.  

 

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 Ontwerp Nota van Uitgangspunten voor de aanbesteding van het 

openbaar busvervoer in Groningen en Drenthe 2020-2029, 7 februari 2017. 

 Voordracht van het Presidium over aanwijzing plv. lid Algemeen Bestuur 

Waddenfonds, 15 maart 2017. 

 Voordracht van het Presidium Besluit op bezwaar, 20 maart 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 


