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Besluiten Provinciale Staten 28 september 2016 

 

Provinciale Staten hebben de Najaarsnota 2016 en de Digitale Monitor 2016 

vastgesteld. De Staten hebben ook vastgesteld dat zij in staat zijn gesteld wensen en 

bedenkingen te uiten over snel internet, regeling en financiering. Verder is 

ingestemd met de reactie op de kadernotitie Actualisatie Meerjarenprogramma 

Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. Voorts zijn de aanbevelingen uit het 

rapport van de Noordelijke Rekenkamer gewijzigd overgenomen. Tijdens de 

vergadering is ook gesproken over het uitvoeringsprogramma Cultuur 2017-2020; 

Groningen regenboogprovincie en de intensieve veehouderij. Tot slot is motie 194 

opnieuw in stemming gebracht vanwege het staken van de stemmen in een 

voorgaande vergadering.     

 

 

1. Najaarsnota 2016 en Digitale Monitor 2016 vastgesteld 

Provinciale Staten hebben met algemene stemmen de Najaarsnota 2016, de Digitale 

Monitor 2016 en het daarin gepresenteerde actuele financiële kader en de beleidskeuzes 

voor de jaren 2016-2020 vastgesteld. Hiermee zijn ook de 4e en 5e wijziging van de 

provinciale Begroting 2016 vastgesteld. 

 
Dit betekent dat: 

1.Een (aanvullend) investeringskrediet beschikbaar wordt gesteld van: 

€ 4.200.000 voor de verbreding van de scope van het project Groningen Spoorzone;  

€ 380.000 voor de bekostiging van de reconstructie van een rotonde in Veendam;  

€ 15 miljoen voor de realisatie van natuurnetwerk en natuurcompensatie;  

€ 206.850 voor de aanschaf van een veeg/zuigauto.  
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2. De bestemmingsreserve Grondwaterheffing met ingang van 2016 wordt opgeheven en 

omgezet naar de voorziening Grondwaterheffing.  

3. De bestemmingsreserve Ontgrondingen met ingang van 2016 wordt opgeheven en 

omgezet naar de voorziening Ontgrondingenheffing;  

4. De bestemmingsreserve Stimulering Zorg per ultimo 2016 wordt opgeheven en de 

resterende middelen vrij vallen ten gunste van de algemene middelen.  

5. De bestemmingsreserve Huisvesting en Inrichting per ultimo 2016 wordt opgeheven en 

de resterende middelen in te zetten voor een aantal geconstateerde knelpunten m.b.t. de 

huisvesting en inrichting.  

 

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 

over de Najaarsnota en Digitale monitor 2016.   

 

*VVD met aantekening dat zij worden geacht tegen het schrappen van het bedrijfsverplaatsingsfonds 

te hebben gestemd. 

 

Via de Najaarsnota en de Digitale Monitor legt het college van Gedeputeerde Staten 

verantwoording af aan Provinciale Staten. De Najaarsnota is vooral een financieel 

sturingsinstrument. Per programma zijn financiële afwijkingen ten opzichte van de 

Begroting zichtbaar. De Digitale Monitor is een inhoudelijk sturingsinstrument. In de 

Digitale Monitor wordt ingegaan op de voortgang van activiteiten, indicatoren, doelen, 

aangenomen moties etc. In de Najaarsnota en Digitale Monitor 2016 is de programma-

indeling van de Begroting 2016 gehanteerd zodat de Najaarsnota en Digitale Monitor 2016 

hierop aansluiten.  

 

Tijdens het debat werd 1 motie ingediend die is aangenomen: 

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

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

  

Aangenomen motie Partij voor het Noorden, PvdA, SP, Groninger Belang, GroenLinks: 

steun RTV Noord 

In de motie roepen de Staten het college op om rechtstreeks en op zeer korte termijn met 

Staatssecretaris Dekker en RTV Noord in gesprek te gaan en te zoeken naar financiële 

oplossingen voor RTV Noord.  

Tijdens een hoofdelijke stemming stemden 37 Statenleden voor de motie en 5 Statenleden 

tegen de motie. 
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2.  Wensen en bedenkingen Snel Internet, Regeling en Financiering   

Provinciale Staten hebben kennis genomen van het voornemen van Gedeputeerde Staten 

om € 30 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de regeling 'Snel Internet 

Groningen'. Ook hebben de Staten met algemene stemmen vastgesteld dat zij in staat zijn 

gesteld wensen en bedenkingen te uiten. 

 

De wensen en bedenkingen hadden onder meer betrekking op: uitstel en teruggaan naar 

de tekentafel; de downloadsnelheid en de dekking van het internet in de provincie 

Groningen. Er werden 4 moties ingediend die werden verworpen.  

 

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. 

 

*PvdA, VVD, PVV, Groninger Belang, Partij voor de Dieren en Partij voor het Noorden met 

aantekening zoals verwoord in de moties.  

 

 

3.  Kadernotitie Actualisatie Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator 

             Groningen (NCG) en actuele stand van zaken cultureel erfgoed  

Provinciale Staten hebben met algemene stemmen ingestemd met de provinciale reactie 

op de Kadernotitie Actualisatie Meerjarenprogramma (MJP) en Gedeputeerde Staten 

opdracht gegeven de NCG te informeren over de provinciale reactie.  

 

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. 

 

Tijdens het debat zijn 4 moties aangenomen en 1 motie aangehouden. Er werd o.a. 

gesproken over: transparantie omtrent te versterken en verstrekte panden; gasvrij 

Groningen; bedrijven in het gebied met schade door gaswinning; de rechtspositie van 

bewoners in het aardbevingsgebied en de afhandeling van schades.  

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

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

 

Aangenomen motie Partij voor de Dieren, GroenLinks: Gasvrij Groningen 

Met de motie verzoeken de Staten het college: 

- om over het gasvrij maken van huizen, straten en hele wijken het gesprek aan te gaan 

met dorpen en gemeentes in onze provincie; 

- als signaal naar onze provincie en de rest van het land dit ook als het "gasvrij maken van 

woningen en wijken" te benoemen; 
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- over de realisatie hiervan in overleg te gaan met Grunneger Power, de GREK en de 

NMFG; 

- deze uitdaging ook neer te leggen bij de andere provincies. 

De fracties van CDA, VVD, PVV, Groninger Belang en Partij voor het Noorden stemden 

tegen de motie. 

 

Aangenomen motie SP, Groninger Belang, Partij voor het Noorden, GroenLinks, PvdA, 

VVD, CDA, D66, ChristenUnie, PVV: bedrijven in het gebied met schade door gaswinning.  

In de motie verzoeken de Staten het college om: 

- in samenwerking met VNO-NCW en MKB Noord, de Nationaal Coördinator Groningen en 

andere betrokken organisaties en partijen te inventariseren wat de problemen en 

oplossingen zijn volgens bedrijven in het aardbevingsgebied;  

- op basis van deze inventarisatie uiterlijk begin 2017 gezamenlijk een bedrijvenagenda op 

te stellen, vast te stellen en uit te voeren. 

De motie is met algemene stemmen aangenomen. 

 

Aangenomen motie ChristenUnie: versterking rechtspositie bewoners aardbevingsgebied 

In de motie roepen de Staten het college op in de onderhandelingen over de actualisatie 

van het MJP van de NCG zich in te spannen voor: 

- transparantie over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de NCG; 

- verduidelijking, verbetering en uitbreiding van procedures en rechtsmiddelen die 

gedupeerde bewoners kunnen inzetten; 

- een oplossing om rechtsbijstand toegankelijker te maken nu rechtsbijstandsverzekeringen 

daar niet of nauwelijks in voorzien; 

- zodat bewoners in het aardbevingsgebied de kans krijgen om voor hun rechten op te 

kunnen komen.  

De motie is met algemene stemmen aangenomen. 
 
 
Aangenomen motie GroenLinks, SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, PvdA, Groninger 

Belang, Partij voor het Noorden: snelle afhandeling kleine schades 

Met de motie roepen de Staten het college op om in aanvulling op de reactie aan de NCG 

bij de Nationaal Coördinator tevens te pleiten voor een regeling waarbij kleinere schades 

worden afgehandeld op een wijze waarbij de gedupeerde zelf de regie in handen heeft 

m.b.t. schadeherstel. En waarbij het CVW louter optreedt als administratieve partij inzake 

registratie van de schade en betaling van de factuur na herstel. 

De motie is met algemene stemmen aangenomen. 

 
4. Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017-2020 

Op verzoek van de fractie GroenLinks is gesproken over de brief van het college over het 

uitvoeringsprogramma Cultuur 2017-2020. Tijdens het debat werden 3 moties ingediend 

waarvan 2 werden aangenomen en 1 werd aangehouden. Er werd onder andere 
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gesproken over; cultuur in het Noorden, evaluatie Kunstraad en instellingen die buiten de 

boot zijn gevallen in het uitvoeringsprogramma. 

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

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

 

Aangenomen motie GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, D66: cultuur in het Noorden 

Met de motie verzoeken de Staten het college de Noordelijke culturele instellingen 

onverminderd voor het voetlicht te brengen. En met inzet van de beschikbare middelen, 

samen met de betreffende instellingen te bekijken hoe zij onder veranderende 

omstandigheden nieuw wegen kunnen inslaan, of oude wegen een nieuwe vervolg kunnen 

geven. 

De fracties van VVD en PVV stemden tegen de motie. 

 

Aangenomen motie PvdA: evaluatie Kunstraad 

In de motie roepen de Staten het college op om Provinciale Staten te betrekken bij de 

evaluatie van het functioneren van de Kunstraad Groningen.  

De fractie van D66 stemde tegen de motie.  

 

5. Rapport Noordelijke Rekenkamer 'Provinciale grip op Groningse bedrijven 

             met grote risico's voor hun omgeving' 

De Staten hebben met algemene stemmen vijf aanbevelingen van de Noordelijke 

Rekenkamer uit het rapport ongewijzigd overgenomen en het college opgedragen deze uit 

te voeren en op te nemen in het monitoringssysteem. Bij amendement is aanbeveling 

nummer 4 uit het rapport gewijzigd overgenomen.  

Tijdens het debat hebben de Staten onder meer gesproken over openheid van zaken 

majeure risico bedrijven door middel van een digitaal loket. Eén motie is ingediend en 

verworpen. 

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

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

 

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

GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden stemden voor de voordracht met 

geamendeerde besluittekst. 

 

Aangenomen amendement SP, GroenLinks, D66, CDA, Groninger Belang: regie risicovolle 

bedrijven. 

Met het aannemen van het amendement wordt de besluittekst van de voordracht gewijzigd 

in die zin dat aanbeveling 4 van de Noordelijke Rekenkamer uit het rapport 'Provinciale grip 

op Groningse bedrijven met grote risico's voor hun omgeving' gewijzigd is overgenomen. 

Aanbeveling 4 komt te luiden als volgt: 'geef de ODG de ruimte zichzelf door te ontwikkelen 

als organisatie van professionals. Ga uit van de professionaliteit van de ODG en geef haar 
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het benodigde vertrouwen. Steek energie in horizontaal overleg, afstemming van de 

wensen en het overbrengen van de verwachtingen van de próvincie.'  

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

 

6. Groningen Regenboogprovincie 

Op verzoek van de PvdA is door de Staten gesproken over 'Groningen 

Regenboogprovincie'. Tijdens het debat is onderstaande motie aangenomen.   

 

Aangenomen motie PvdA, Partij van het Noorden, Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks, 

SP, CDA: Groningen regenboogprovincie 

Met de motie roepen de Staten het college op om: 

1. Groningse gemeenten te stimuleren aan te sluiten bij het landelijk project 

Regenboogsteden; 

2. zich in te zetten om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT-

inwoners verder te bevorderen en dit te vertalen naar doelstellingen en een aanpak in 

samenspraak met het Discriminatie Meldpunt Groningen, COC en betrokken partners;  

3. deze aanpak met bovengenoemde partners regelmatig te evalueren en bij te stellen en 

Provinciale Staten te informeren over de stand van de sociale acceptatie, de omvang van 

discriminatie jegens de LHBT's en de ingezette aanpak en doelstellingen in de provincie;  

4. zo een impuls te geven aan de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van 

LHBT's in Groningen. 

De fractie van Groninger Belang stemde tegen de motie. 

 

7.  Nieuw te vestigen megastal Blijham 

Op verzoek van de Partij voor de Dieren is gesproken over de motie 'uitbreiding definitie 

intensieve veehouderij'.  De motie is aangehouden.   

 

8.  Opnieuw in stemming: motie 194 uit PS 6 juli 2016 

Tijdens de Statenvergadering van 6 juli 2016 staakten de stemmen (20 stemmen voor, 20 

stemmen tegen) bij motie 194. De motie is zonder beraadslaging vooraf opnieuw in 

stemming gebracht in de Staten van 28 september en aangenomen.  

 

Aangenomen motie PvdA: motie van 'vertrouwen' in lijn Eikenaar 

In de motie roepen de Staten het college op alles op alles te zetten om de verhouding met 

de betrokken gemeenten te herstellen. Alsnog in overleg te treden met de gemeenten en 

specifiek Oldambt en te komen tot een regeling waar alle partijen zich in kunnen vinden.   

De fracties van CDA, D66, VVD, ChristenUnie en GroenLinks stemden tegen de motie. 

 

 

 

 



 

 

 

 

7 

Provinciale Staten hebben ook ingestemd met: 

 De voordracht gewijzigde voordracht verbonden partijen, 27 september 2016.  

 De voordracht kaders revolverende fondsen, 5 april 2016. 

 De voordracht wensen & bedenkingen project Strandweg e.o. (gemeente De Marne) 

ikv REP-ZZL, 21 juni 2016. 

 De voordracht aanpassingen Winschoterdiep en A.G. Wildervanckkanaal, 21 juni 

2016. 

 De voordracht erfgoedmonitor, 7 juni 2016. 

 De voordracht nota van uitgangspunten voor de aanbesteding van de regionale 

treindiensten voor de periode 2020-2035, 12 juli 2016. 

 De voordracht inpassingsplan dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl, bijbehorend 

milieueffectrapport en de vergunning natuurbeschermingswet, 12 juli 2016. 

 De voordracht uitgangspunten revolverend fonds leefbaarheid en energie, 12 juli 

2016.  

 De voordracht zienswijze op de programmabegroting 2017 en Voorjaarsnota 2016 van 

de omgevingsdienst Groningen, 30 augustus 2016. 

 De aanvullende voordracht omgevingsdienst Groningen - verzoek om zienswijze op 

de begrotingswijziging 2017, 20 september 2016. 

 De voordracht concept aandeelhoudersstrategie N.V. Groningen Seaports, 30 

augustus 2016. 

 

 

 ****  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 


