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Besluitenlijst Provinciale Staten 3 oktober 2018 

 

Provinciale Staten hebben de najaarsnota 2018 vastgesteld. Ook hebben de Staten 

de geamendeerde voordracht over de Beleidsnota Fauna en Flora 2018 vastgesteld. 

Tot slot is er gesproken over de voortgang van de Ring Zuid. 

 

1. Najaarsnota  2018 vastgesteld 
 
Provinciale Staten hebben de najaarsnota 2018 vastgesteld en  

en het daarbij behorende besluit tot 12e en 13e wijziging van de provinciale Begroting 2018.  

 

Dit betekent dat: 

Er een (aanvullend) investeringskrediet beschikbaar is gesteld van: 

- € 530.000 voor de wegverdubbeling Veendam-Pekela; 

- € 346.400 voor vervanging boordvoorzieningen westzijde Noord-Willemskanaal. 

 

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

GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden stemden voor het besluit 

bij de voordracht. 

De fractie van PVV en Fractie Kaatee stemden tegen het besluit bij de voordracht.  

 

*VVD met aantekening 'tegen de 6 ton uitgave voor de variant van de vogelradar' te hebben 

gestemd. 

*GB met aantekening tegen de '6 ton uitgave voor de variant van de vogelradar' te hebben gestemd. 

 

Er werd onder meer gesproken over de aanschaf van de vogelradar Eemshaven. Er werd 

1 amendement ingediend die werd verworpen. De volledige tekst van het verworpen 

amendement vindt u op http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/amendementen/ 

 

 

 

 

http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/amendementen/
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2. Beleidsnota Fauna en Flora 2018 vastgesteld 

Provinciale Staten hebben de beleidsnota Fauna en Flora 2018 vastgesteld. Er werd 

gesproken over afschot in faunabeheerplannen; het actieplan weidevogels; de 

steenmarter; het Ganzenakkoord en de schadevergoeding voor boeren; het doden van 

vossen; populatiebeheer van verwilderde katten; het verplicht chippen van katten; 

wildaanrijdingen. 

 

De fracties van SP, PvdA, CDA, D66, *VVD, ChristenUnie, PVV, GroenLinks, Partij 

voor het Noorden stemden voor  het besluit bij de geamendeerde voordracht. 

De fracties van Groninger Belang, Partij voor de Dieren en Fractie Kaatee stemden 

tegen  het besluit bij de geamendeerde voordracht.  

 

*VVD: met aantekening tegen de jachtbeperking en het verhogen eigen risico schade ganzen te 

hebben gestemd. 

 

Er werden 8 moties ingediend waarvan er 2 werden aangenomen, 5 verworpen en 1 

ingetrokken. Ook werd er 1 amendement ingediend die is aangenomen.  

     

De volledige tekst van aangenomen, verworpen, aangehouden en ingetrokken moties en 

amendementen vindt u op onze website:http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties/ 

 

Aangenomen amendement CDA, ChristenUnie, VVD: de Steenmarter: 

Het bij de voordracht behorende ontwerpbesluit is met het aannemen van het amendement 

gewijzigd en luidt nu als volgt.  

Vast te stellen de beleidsnotitie Fauna en Flora 2018 zoals opgenomen in de bijlage bij het 

besluit en bestaat uit de volgende onderwerpen:  

- Soortenbeleid 

- Populatiebeheer, schadebestrijding en jacht, met dien verstande dat in paragraaf 

3.2.4 de zinsnede 'Van de beschermende inheemse predatoren zullen wij alleen 

populatiebeheer toestaan voor de vos en zwarte kraai', wordt aangevuld met 'en de 

steenmarter', en voorts de betreffende passage of verwijzingen in de Beleidsnotitie 

Fauna en Flora 2018, voor zover van toepassing, overeenkomstig te wijzigen. 

- Invasieve exoten 

- Herintroductie 

- Toezicht en handhaving.  

 

Dhr. Engelkens, dhr. Visser, mw. de Haas en mw. Benen van de fractie van de PvdA, de 

fractie van GroenLinks, de fractie van Partij voor de Dieren en de fractie Kaatee stemden 

tegen het amendement.  

 

 

http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties/
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Aangenomen motie SP, PvdA, ChristenUnie, fractie Kaatee, D66, Partij voor het Noorden: 

schieten mist doel: 

In de motie verzoeken de Staten het college om faunabeheerplannen waarin afschot is 

opgenomen alleen dan gemotiveerd goed te keuren wanneer overtuigend is aangetoond 

dat afschot daadwerkelijk duurzaam bijdraagt aan voorkoming van landbouwschade en 

schade aan zwakke dan wel beschermde vogelpopulaties. 

De fracties van CDA en VVD stemden tegen de motie. 

 

Aangenomen motie GroenLinks, PvdA, D66: meewerken aan Actieplan weidevogels 

In de motie roepen de Staten het college op om samen met andere partijen op zoek te 

gaan naar financiële middelen voor de uitvoering van het Actieplan Weidevogels en 

hierover begin 2019 aan de Staten te rapporteren. 

De fracties van VVD, Partij voor de Dieren en fractie Kaatee stemden tegen de motie. 

 

 

3. Voortgang Ring Zuid 

De Staten hebben gesproken over de brief van het college over de voortgang van de Ring 

Zuid. Er werd gesproken over het instellen van een commissie Zuidelijke Ringweg; het 

mogelijk consulteren van onafhankelijke externe (ervarings)deskundigen op infrastructureel 

en juridisch vlak; het instellen van een onafhankelijke onderzoekscommissie; 

vergunningverlening voor de kap van bomen of houtopstand.      

 

Er werden 4 moties ingediend waarvan er 2 werden aangehouden, 1 werd verworpen en 1 

werd ingetrokken. De volledige tekst van de aangehouden, verworpen en ingetrokken 

moties vindt u op http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties/ 

  

 

Provinciale Staten hebben verder ingestemd met: 

• Voordracht Beleidsnota openbare verlichting langs provinciale wegen, 17 juli 2018 

• Voordracht Realisatiebesluit N355 Groningen-Zuidhorn, 10 juli 2018 

• Herziene voordracht Voorontwerp rijksinpassingsplan aanvullende 

stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek, 25 september 2018 

• Voordracht Wijziging begrotingen Waddenfonds 2018 en 2019, 11 september 2018 

 

**** 

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 

http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties/

