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Besluiten Provinciale Staten 9 november 2016 

 

Provinciale Staten hebben de wijziging van de heffingsverordening opcenten 

motorrijtuigenbelasting vastgesteld. Ook de Begroting 2017 en de 6
de

  wijziging van 

de Begroting 2016 is vastgesteld.  Er is door de Staten ingestemd met de zienswijze 

op het ontwerp Rijksinpassingsplan Windpark N33 zoals verwoord in de brief aan de 

minister van Economische Zaken. Het Investeringskader Waddengebied 2016-2026 

als uitvoeringsparagraaf bij de visie Wadden van Allure! van de provincies 

Groningen, Fryslân en Noord-Holland is vastgesteld. Verder is gesproken over het 

Beroepschrift instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld. Aan het begin van de 

vergadering is aan mevrouw van der Par (SP) een periode van tijdelijk ontslag 

verleend als lid van Provinciale Staten. Mevrouw Poort (SP) is voor de duur van deze 

periode geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten.   

 

 

1. Wijziging Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting vastgesteld 

Provinciale Staten hebben de wijziging van de heffingsverordening opcenten 

motorrijtuigenbelasting vastgesteld. Dit betekent dat per 1 januari 2017 in de provincie 

Groningen onder de naam opcentenheffing op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting 

88,6 opcenten worden geheven.  

 

De fracties van SP, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor de 

Dieren, Partij voor het Noorden stemden voor de voordracht.  

De fracties van VVD, PVV, Groninger Belang stemden tegen de voordracht.  
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Tijdens het debat werd gesproken over mogelijkheden voor een verdere verlaging van de 

motorrijtuigenbelasting. Er werd één amendement ingediend dat werd verworpen. 

 

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

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

 

 

2.  Begroting 2017 en de 6
de

  wijziging van de Begroting 2016 vastgesteld 

Provinciale Staten hebben de Begroting 2017 vastgesteld en de risico's zoals vermeld in 

de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (Begroting 2017, deel 3, paragraaf 

1) bevestigd. Hiermee hebben de Staten ook de 6
de

 wijziging van de Begroting 2016 

vastgesteld. Tot slot is een bedrag van € 350.000 beschikbaar gesteld voor de voeding van 

het Capaciteitskrediet Verkenning Westelijke Ringweg Groningen. 

  

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

*Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, stemden voor de voordracht.   

De fractie van PVV stemde tegen de voordracht.  

 

*GroningerBelang met aantekening dat zij worden geacht tegen de Begroting 2017 te hebben 

gestemd. 

*PvdD met aantekening dat zij worden geacht tegen het beschikbaar stellen van middelen voor 

faunabeheereenheid te zijn.  

 

Tijdens het debat werd onder meer gesproken over het openbaar vervoer in de grensregio, 

programmeren op de basisschool; de gemeentelijke herindeling; de geldenverdeling in het 

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) en dierenambulances. Er werden vijf moties 

ingediend waarvan drie werden verworpen en twee aangehouden.      

 

In de begroting staan de verwachte inkomsten en uitgaven van de provincie Groningen 

voor het komende jaar. De provincie verwacht dat er in 2017 ongeveer 320 miljoen euro 

binnenkomt. Een belangrijk deel daarvan komt van het Rijk, uit het Provinciefonds. Ook de 

uitkeringen die de provincie namens het Rijk verdeelt, voor natuur en openbaar vervoer, 

zijn daar onderdeel van. De provincie heeft ook andere inkomstenbronnen, zoals de 

opcenten op de motorrijtuigenbelasting, rentebaten, dividenden en heffingen. 

Een groot deel van de uitgaven zijn vaste uitgaven, zoals het onderhoud van wegen en 

waterwegen en het openbaar vervoer. Verder geeft de provincie veel geld uit aan 

duurzaamheid, werk, energie en natuur.  
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3. Beroepschrift instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld 

Provinciale Staten hebben gesproken over de brief van het college over het opgestelde 

beroepschrift tegen het instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld. Het beroepschrift 

zal mede namens de Staten worden ingediend. Tijdens het debat werden twee moties 

ingediend die zijn aangenomen.  

 

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

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

 

Aangenomen motie Partij voor het Noorden, PvdA, GroningerBelang, PVV: aardgasfonds 

Groningen 

In de motie spreken de Staten uit dat het gewenst is dat er een substantieel 

aardgas(ontwikkelings)fonds komt ten bate van de provincie Groningen en haar inwoners. 

Waarbij de vorming van dit fonds niet ten koste mag gaan van de geldstromen ten behoeve 

van de schadeherstel versterkingsoperatie. De Staten roepen het college op alles in het 

werk te stellen dit fonds te helpen realiseren. 

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

 

Aangenomen motie PVV, GroningerBelang: tiltmeters 

Met de motie roepen de Staten het college op er zorg voor te dragen dat er op uitgebreide 

schaal tiltmeters in de provincie worden geplaatst en dat meetdata open en transparant 

beschikbaar komen voor bewoners en alle overige belangstellenden. En dat de rekening 

hiervoor bij de NAM dan wel het Rijk wordt gelegd. 

De fractie van VVD stemde tegen de motie.   

 

 
4. Zienswijze ontwerp Rijksinpassingsplan Windpark N33  

De Staten hebben ingestemd met de zienswijze op het ontwerp Rijksinpassingsplan 

Windpark N33 zoals verwoord in de brief aan de minister van Economische Zaken. Ook 

hebben de Staten het college opdracht gegeven de zienswijze mede in te dienen namens 

Provinciale Staten. 

 

De fracties van  SP, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor de Dieren 

stemden voor de voordracht.   

De fracties van VVD, PVV, GroningerBelang, Partij voor het Noorden stemden tegen de 

voordracht.  

 

Tijdens het debat werd onder meer gesproken over: geen nieuwe grote windparken op 

land, een andere zienswijze op windpark N33, hulp bij schaderegeling en compensatie 

waardedaling van woningen. Er werden drie moties ingediend die zijn verworpen. 
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Aangenomen, verworpen, ingetrokken en aangehouden moties zijn te vinden op de website van 

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

 

5. Gewijzigde voordracht investeringskader Waddengebied 2016-2020 

             vastgesteld 

De Staten hebben het bij dit besluit bijbehorende Investeringskader Waddengebied 2016-

2026 als uitvoeringsparagraaf bij de visie Wadden van Allure! van de provincies 

Groningen, Fryslân en Noord-Holland vastgesteld. Tegelijkertijd is de passage op pagina 5 

van het investeringskader waar gesproken wordt van 'ecologie en ecologie' vervangen 

door ecologie en economie. 

 

De fracties van SP, PvdA, CDA, D66, VVD, ChristenUnie, GroningerBelang, GroenLinks, 

Partij voor het Noorden stemden voor de gewijzigde voordracht.   

De fractie van PVV, Partij voor de Dieren stemden tegen de gewijzigde voordracht.  

 

Tijdens het debat werd gesproken over: bescherming Waddenzee, verzilting, het 

ondersteunen van aanvragers, internationale samenwerking, het project Viswad. Er 

werden vijf moties ingediend waarvan vier werden aangenomen en één werd verworpen. 

 

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

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

 

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

CDA, GroningerBelang, ChristenUnie, SP: bescherming Waddenzee 

In de motie verzoeken de Staten het college om in overleg met de drie Waddenprovincies, 

alles in het werk te stellen (passend binnen de rol, verantwoordelijkheid en positie) om dit 

gebied tegen schadelijke invloeden te beschermen. Dit standpunt van Provinciale Staten 

uit te dragen in het bestuur van het Regie College Waddengebied en daarmee optimale 

invloed uit te oefenen om schadelijke activiteiten (als olie- gas en zoutwinning) te 

voorkomen dan wel voor zover mogelijk te stoppen. 

De fractie van VVD stemde tegen de motie.  

 

Aangenomen motie CDA, VVD, PVV, ChristenUnie: verzilting 

In de motie verzoeken de Staten het college om:  

1. Het DB en het AB van het Waddenfonds mee te geven volop inzet te plegen in 

onderzoek naar het mogelijk maken van de combinatie landbouw en zilte- en 

aquateelten. En zich daarbij ervoor in te spannen dat er geen zout water binnen de 

dijken gelaten wordt. Dat eventuele pilots slechts op die plekken plaatsvinden waar  

de landbouw er klaar voor is en er afspraken liggen met de agrariërs in dit gebied hoe 

hiermee om te gaan.  



 

 

 

 

5 

2. De Staten hierover binnen de bestaande P&C-cyclus te informeren. 

De fracties van SP, D66, 1 Statenlid van GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor het 

Noorden stemden tegen de motie.  

 

Aangenomen motie VVD, PvdA, Partij voor het Noorden, PVV, GroningerBelang: 

ondersteunen aanvragers 

In de motie verzoeken de Staten het college om aanvragers uit Groningen beter te 

ondersteunen in het opstellen van aanvragen. En om duidelijk te zijn over de rol die de 

provincie wel en niet heeft in de procedure van de aanvraag en de medefinanciering van 

de aanvraag. 

De fracties van D66 en Partij voor de Dieren stemden tegen de motie.  

 

Aangenomen motie VVD, PvdA, Partij voor het Noorden, CDA, PVV, GroningerBelang: 

internationale samenwerking. 

Met de motie verzoeken de Staten het college en de vertegenwoordigers in het AB van het 

Waddenfonds:  

• Om zich in te zetten voor een verdere samenwerking met Duitse en Deense stakeholders 

in het Waddengebied.  

• Om na te gaan of gezamenlijk projecten binnen de doelstelling van het Waddenfonds 

opgezet kunnen worden die in aanmerking komen voor Europese bijdragen.  

• Om partijen die gezamenlijk met organisaties uit Duitsland of Denemarken een aanvraag 

voor een bijdrage uit het Waddenfonds willen indienen, hierbij te ondersteunen en te 

helpen bij het aanvragen van, zowel de bijdrage uit het Waddenfonds, als van de bijdrage 

uit Europese fondsen.  

• Om na te gaan in hoeverre bij reeds ingediende aanvragen ook Europese middelen 

beschikbaar zouden kunnen komen.   

De fractie van Partij voor de Dieren stemde tegen de motie. 

 

Provinciale Staten hebben ook ingestemd met de: 

 Voordracht Voorbereidingsbesluit toepassing Groninger Verdienmodel. 

 Voordracht Wijziging Legesverordening 1993 (Tarieventabel 2017). 

 Opheffing geheimhouding van de brief van GS dd. 15 juni 2016.m Daarmee is het 

besluit van 29 juni 2016 ingetrokken. 

 

 

 ****  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 


