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Besluitenlijst Provinciale Staten 29 mei 2019 

'Verbinden, versterken, vernieuwen' is de titel van het collegeakkoord 2019 - 2023 dat 

vandaag is gepresenteerd aan de Staten. Zes nieuwe gedeputeerden zijn tijdens de 

vergadering benoemd en beëdigd. Ook zijn de opvolgers van de gedeputeerden in 

Provinciale Staten toegelaten en beëdigd en fractievertegenwoordigers benoemd.  

 

1. Coalitieakkoord ''Verbinden, versterken, vernieuwen' ' 

Namens de onderhandelingspartijen GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA en 

D66 heeft mevrouw Homan (GroenLinks) het nieuwe coalitieakkoord 'Verbinden, 

versterken, vernieuwen' ' gepresenteerd aan de Staten. Vervolgens is er door de Staten 

debat gevoerd over het coalitieakkoord. Het debat ging onder meer over: leefbaarheid, 

crisisaanpak versterking, gemeentelijke herindeling, wind- en zonneparken, 

proefprocessen, windmolens, Lelylijn, AZC Ter Apel, geothermie, deltaplan versterking, 

een gedeputeerde voor het gasdossier, productiebossen, groei dierenaantallen 

intensieve veehouderij, ecologisch bermbeheer, ouderenparticipatie, draagvlak en 

aantal gedeputeerden.   

 

Tijdens het debat werden 20 moties ingediend waarvan 13 verworpen, 3 ingetrokken en 

4 aangenomen.  

 

De volgende 4 moties werden aangenomen: 

 

Aangenomen motie SP, PVV, Partij voor het Noorden, Groninger Belang, 50PLUS, 

Partij voor de Dieren: crisisaanpak versterking nodig voor de veiligheid van de 

Groningers 

In de motie roepen de Staten het college op om in de contacten met de minister(s) en 

met name tijdens het bestuurlijk overleg op 5 juni 2019 in de meest krachtige 

bewoordingen aan te dringen op het onverkort en een op een overnemen van de 

adviezen van SodM van 28 mei 2019.   

De motie is met algemene stemmen aangenomen. 
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Aangenomen motie Partij voor de Dieren, 50PLUS, SP: groei dierenaantal intensieve 

veehouderij 

In de motie spreken de Staten uit dat er geen absolute toename in dierenaantal mag 

plaatsvinden bij aanpassing van het beleid inzake de intensieve veehouderij. 

De fracties van Forum voor Democratie, Groninger Belang en PVV stemden tegen de 

motie. 

 

Aangenomen motie Partij voor de Dieren, 50PLUS, Partij voor het Noorden, PVV, SP: 

Groningen bloeit! 

In de motie spreken de Staten uit dat: 

De provincie het voortouw moet gaan nemen om een actieve samenwerking tussen 

gemeenten, waterschappen, de landbouwsector, provincie en andere terrein beherende 

organisaties tot stand te brengen voor ecologisch berm- en akkerrandenbeheer. 

Groningen de komende collegeperiode moet gaan bloeien! 

De motie is met algemene stemmen aangenomen. 

 

Aangenomen motie Groninger Belang, 50PLUS, PVV, Partij voor het Noorden, SP, 

Forum voor Democratie 

Met de motie roepen de Staten het college op: 

-De ontwikkelingen rond de Lelylijn positief te benaderen en te volgen. 

-Een snelle en robuuste treinverbinding tussen Groningen en de randstad te betrekken 

in gesprekken met de nodige partners zoals het bedrijfsleven, gemeenten, andere 

provinciebestuurders, het onderwijs en het kabinet. 

-Provinciale Staten binnen een jaar op de hoogte te brengen van die gesprekken. 

De motie is met algemene stemmen aangenomen.  

   

 

2. Gedeputeerden beëdigd 

Zes personen zijn benoemd en beëdigd tot lid van het college van Gedeputeerde Staten van 

de provincie Groningen: 

• Mevrouw N. Homan (GroenLinks) 

• De heer T.J. van Dekken (PvdA) 

• De heer H. Staghouwer (ChristenUnie) 

• Mevrouw  E.M. Wulfse (VVD) 

• De heer P.H.R. Brouns (CDA) 

• Mevrouw F.Q. Gräper-Van Koolwijk (D66) 
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3. Installatie opvolgers in Provinciale Staten  

Provinciale Staten hebben als opvolgers van de Gedeputeerden toegelaten en beëdigd tot 

lid van Provinciale Staten:  

• Mevrouw Siersema-Orsel 

• De heer Visser (PvdA) 

• De heer Steenbergen (ChristenUnie) 

• De heer Bakker (VVD) 

• De heer Bergsma 

• Mevrouw Tappel 

 

 

4. Benoemen/aanwijzen/voordragen van Statenleden voor diverse statenfuncties en 

voorzitterschappen en het vaststellen van een maximaal aantal beschikbare 

zetels per fractie in een Statencommissie 

 

1. Aan te wijzen tot leden en plaatsvervangend leden van het Algemeen Bestuur van  

    het Waddenfonds:  

    a. leden: P.J.H.M. Gerrits en I. den Haring  

    b. plaatsvervangend leden: H.T. Siersema-Orsel en P. Blink  

2. Aan te wijzen tot leden en plaatsvervangend lid van de Algemene Vergadering van het 

    Interprovinciaal Overleg:  

    a. leden: M.K. van Hoorn-Dullemen en R.J.E. Pestman  

    b. plaatsvervangend lid: J.H. ten Hoove  

3. Aan te wijzen tot leden en plaatsvervangend leden van het Algemeen  

    Bestuur van Havenschap Groningen Seaports:  

    a. leden: H. Haze en G.J. Steenbergen  

    b. plaatsvervangend lid: E.E. Kuiper  

4. Te benoemen tot leden van de raad van advies van de Noordelijke Rekenkamer:  

    a. J.H. Mastenbroek  

    b. M.K.R. Miesen  

    c. L.E.J. van der Laan  

5. Voor te dragen als leden van het bestuur van de Stichting Provinciaal Groninger  

    Studiefonds:  

    a. C.M. Frenay  

    b. R.W. de Wit  

6. J.H. Mastenbroek te benoemen tot eerste vicevoorzitter van Provinciale Staten van 

    Groningen 

7. R. Visser te benoemen tot tweede vicevoorzitter van Provinciale Staten van Groningen  
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8. Te benoemen tot commissievoorzitter:  

    a. J.H. Mastenbroek  

    b. M.K.R. Miesen  

    c. A.J. Nolles  

    d. R. Visser  

9. Het maximaal aantal beschikbare zetels per fractie in een Statencommissie als volgt vast 

    te stellen:  

    a.  GroenLinks: 2 zetels  

    b.  PvdA: 2 zetels  

    c.  Forum voor Democratie: 2 zetels  

    d.  ChristenUnie: 2 zetels  

    e.  SP: 2 zetels  

    f.   VVD: 2 zetels  

    g.  CDA: 2 zetels  

    h.  Groninger Belang: 2 zetels  

    i.   D66: 2 zetels  

    j.   PVV: 2 zetels  

    k.  Partij voor het Noorden: 2 zetels  

    l.   Partij voor de Dieren: 1 zetel  

    m. 50PLUS: 1 zetel  

 

 

5. Aanwijzing van GS leden in diverse functies 

Provinciale Staten hebben aangewezen tot leden en plaatsvervangend leden van het  

vertegenwoordiging van gedeputeerden in diverse verbonden partijen en 

samenwerkingsverbanden. 

 

1. Aan te wijzen tot lid en plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van  

het Waddenfonds:  

a. lid uit gedeputeerde staten: H. Staghouwer  

b. plaatsvervangend lid uit gedeputeerde staten: mw. N. Homan  

2. Aan te wijzen tot leden en plaatsvervangend leden van het Algemeen Bestuur van  

Havenschap Groningen Seaports:  

a. leden uit gedeputeerde staten: P.H.R. Brouns en mw. F.Q. Gräper-van Koolwijk  

b. plaatsvervangend lid uit gedeputeerde staten: N. Homan  

3. Voor te dragen als voorzitter van het Algemeen Bestuur van Havenschap Groningen  

Seaports:  

a. lid uit gedeputeerde staten: P.H.R. Brouns  
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6. Benoeming fractievertegenwoordigers 

Als fractievertegenwoordiger zijn benoemd:  

• De heer Stulp (Groninger Belang) 

• De heer Boonstra (CDA) 

• De heer Elshof (D66) 

 

 

**** 

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 


