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Besluiten Provinciale Staten 30 oktober 2019 

 

Op 30 oktober 2019 hebben de Staten een extra Statenvergadering gehouden over 

de regionale brief aan de minister van Economische zaken en Klimaat over het 

vaststellingsbesluit gasjaar 2019-2020.  

 

Aandacht ging onder meer uit naar: wel of niet in beroep gaan tegen het 

vaststellingsbesluit gasjaar 2019-2020. Provinciale Staten hebben, conform de voordracht 

van het college, de regionale brief ondersteund. Er werd 1 motie ingediend die werd 

verworpen*.  

 

De leden van de fracties van GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA, D66, Partij 

voor het Noorden, 50PLUS en de leden Mastenbroek en Frenay van de SP stemden 

voor de voordracht.  

De leden van de fracties van Forum voor Democratie, Groninger Belang, PVV, Partij 

voor de Dieren en het lid Hensen van de SP stemden tegen de voordracht. 

 

Hierbij werden de volgende stemverklaringen afgegeven; 

SP: de toezegging van het college heeft de SP fractie niet geheel overtuigd. Voor de SP 

blijft een principieel punt dat in de brief vermeld staat dat er niet in beroep wordt gegaan. 

Groninger Belang: staat achter de inhoud en intentie van de brief, behalve het niet in 

beroep gaan. Daarmee zou gesuggereerd kunnen worden dat de fractie daar achter staat 

en dat is niet zo.  

Partij voor het Noorden: de fractie wil aangeven dat ze voor de brief is, maar tegen de 

zinsnede dat er niet in beroep zal worden gegaan. 

Partij voor de Dieren: verandering van de titel van de voordracht is voor de Partij voor de 

Dieren niet voldoende. Zowel in de voordracht als in de brief wordt een beroep de grond in 

getrapt.  

 

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

Provinciale Staten (www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties). 
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****  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 van de Statengriffie, 050 – 316 4458 of  statengriffie@provinciegroningen.nl 


