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Besluiten Provinciale Staten 31 mei 2017 

 

Provinciale Staten hebben vandaag gedebatteerd over het onderwerp "Vervuiling 

van de ondergrond van het COA-terrein" in Ter Apel. Het voorstel om het onderwerp 

Voortgang tiltmeters aan de agenda toe te voegen is na stemming verworpen.  

 

1. "Vervuiling ondergrond COA-terrein" 

Provinciale Staten hebben gesproken over de mogelijke vervuiling van de ondergrond van 

het COA-terrein in Ter Apel. Tijdens het motiedebat werden vijf moties ingediend, waarvan 

drie zijn aangehouden en één is ingetrokken. Eén motie werd verworpen.  

Er werd gesproken over; een onderzoek naar bodemvervuiling COA-terrein, een 

commissie van onderzoek, advies over onderzoeken naar gezondheidsklachten COA-

terrein, onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen en het nemen van regie richting 

andere organisaties en over voortdurende monitoring van oppervlakte, drink- en 

grondwater.  

 

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 Plan van aanpak Erfgoedmonitor (2017-09), 4 april 2017; 

 voordracht REP subsidieaanvraag Groninger Ondernemersregeling (2017-15), 14 

maart 2017; 

 voordracht Uitvoering kadewerken en realisatie fietssnelweg langs het Noord-

Willemskanaal (2017-18), 2 mei 2017; 

 voordracht Verzoekbesluit tot onteigening ten behoeve van de REVZ Meerweg te 

Haren (2017-14), 11 april 2017; 

 voordracht Uitvoeringskader Waddenfonds 2017-2016 (2017-17), 18 april 2017; 

 voordracht Conceptbegroting Waddenfonds 2018 en Jaarstukken 2016 (2017-13), 11 

april 2017; 

 voordracht aan PS betreffende zienswijze Begroting 2018 NRK (2017-23), 8 mei 

2017; 

http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties
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 voordracht Jaarstukken 2016 en Programmabegroting 2016 van GR Prolander (2017-

21), 2 mei 2017; 

 voordracht Omgevingsdienst Groningen - Ontwerpbegroting 2018 (2017-19), 2 mei 

2018; 

 voordracht Programmaverantwoording 2016 en conceptbegroting 2018 GR 

Havenschap Groningen Seaports (2017-20), 2 mei 2017; 

 voordracht Regio Groningen-Assen - Jaarstukken 2017 Regio Groningen-Assen 

(2017-16), 18 april 2017; 

 voordracht SNN begroting 2018 en gewijzigde begroting 2017 (2017-11), 11 april 

2017; 

 voordracht Zienswijze over het Jaarverslag en de Jaarrekening SNN 2016 (2017-12), 

11 april 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 


