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Besluiten Provinciale Staten 9 oktober 2019 

 

Provinciale Staten hebben gesproken over het startdocument Regionale Energie 

Strategie Groningen en hebben het startdocument vastgesteld. De Staten hebben op 

verzoek van de fractie van Groninger Belang een motiedebat gevoerd over de brief 

van Gedeputeerde Staten inzake deelname aan het Transformationeel Scenario 

Proces Noord Nederland. De motie is verworpen. Op verzoek van de fractie van de 

Partij voor het Noorden hebben de Staten een motiedebat gevoerd over de wijziging 

van de gemeenschappelijke regeling Havenschap Groningen Seaports. De motie is 

aangehouden. Op verzoek van de fracties van GroenLinks en 50PLUS hebben de 

Staten een motiedebat over de zienswijze notitie reikwijdte en detailniveau plan-MER 

Luchtruimherziening. De motie is aangenomen. 

 

1. Startdocument Regionale Energie Strategie Groningen 

Provinciale Staten hebben gesproken over de voordracht over het startdocument 

Regionale Energie Strategie (RES) Groningen. Het startdocument RES is met meerderheid 

van stemmen aangenomen.  

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

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

Partij voor het Noorden, Partij voor de Dieren en 50PLUS stemden tegen.  

Aandacht ging onder meer uit naar: draagvlak onder inwoners, evenredigheid van de 

verdeling van de opgave over de verschillende RES-regio's, de regie bij gemeenten en 

provincie in plaats van bij het Rijk, duurzame energievormen en energiebesparing.  

 

In totaal werden 17 moties ingediend waarvan  4 zijn aangenomen, 4 zijn ingetrokken en 9 

zijn verworpen. 

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

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

 

Aangenomen motie van de fracties van de PvdA, GroenLinks en Partij voor de dieren: 

Lokaal eigendom in Groningen. In de motie verzoeken de Staten het college de RES-

gemeentes en stakeholders op te roepen om te streven naar tenminste 50% lokaal 

eigendom in de op stellen concept-RES. 

http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties
http://www.provinciegroningen.nl/ps/statenstukken/moties
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De leden van de fracties van Forum voor Democratie, SP, PVV, 50PLUS en Partij voor het 

Noorden stemden tegen de motie.  

 

Aangenomen motie van de fracties VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, Groninger Belang, D66 

en ChristenUnie: RES: de regio aan zet!. In de motie roepen de Staten het college op in 

IPO-verband te bewerkstelligen dat provincies de regie behouden ten aanzien van de 

verdeelsleutel en de ruimtelijke inpassing indien de landelijke opgave niet wordt gehaald 

en op deze wijze zorg te dragen dat het niet op een taakstelling vanuit het Rijk aankomt.  

De leden van de fracties van Forum voor Democratie, SP, PVV, 50PLUS en Partij voor het 

Noorden stemden tegen de motie.  

 

Aangenomen motie van de fractie Partij voor de Dieren: Duurzaamheidscriteria biomassa. 

In de motie verzoeken de Staten het college voor kleinschalige en middelgrote installaties 

waar de provincie bevoegd gezag is per biomassastroom te zoeken naar bindende 

duurzaamheidscriteria, zodat uitsluitend gebruik wordt gemaakt van biomassa uit 100% 

traceerbare productie, die geen schade toebrengt aan mens, dier en milieu.  

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

Partij voor het Noorden stemden tegen de motie.  

 

Aangenomen motie van de fracties van Forum voor Democratie en Partij voor het Noorden: 

Plussen en minnen. In de motie roepen de Staten het college op de ontwikkeling van 

energieopslag middels batterijtechnologie te volgen en te ondersteunen.  

De leden van de fractie van de PVV stemden tegen de motie.  

 

2. Deelname Transformationeel Scenario Proces Noord-Nederland 

Op verzoek van de fractie van Groninger Belang hebben de Staten een motiedebat 

gevoerd over de brief van Gedeputeerde Staten inzake deelname aan het 

Transformationeel Scenario Proces Noord-Nederland. De motie om  geen medewerking te 

verlenen aan het onderzoek van Shell naar de toekomst van Groningen is  verworpen.  

 

3. Wijziging gemeenschappelijke regeling Havenschap Groningen Seaports 

De Staten hebben op verzoek van de fractie van de Partij voor het Noorden een 

motiedebat gevoerd over de voordracht over een wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling Havenschap Groningen Seaports. Tijdens het debat werd gesproken over de 

financiële risico’s voor de provincie Groningen en de deelnemende gemeenten en om de 

risico's in de toekomst in te perken door artikel 30 bij de volgende wijziging van het 

Gemeenschappelijk Regeling Havenschap Groningen Seaports in lijn te brengen met de 

modelbepalingen uit de circulaire aansprakelijkheid voor schulden van openbare lichamen 

van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 juli 1999. 

Er is 1 motie ingediend en aangehouden. Het besluit bij de voordracht is met algemene 

stemmen aangenomen. 
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4. Zienswijze Notitie Reikwijdte en detailniveau plan-MER Luchtruimherziening 

Op verzoek van de fracties van GroenLinks en 50PLUS hebben de Staten een motiedebat 

gevoerd over de zienswijze Notitie Reikwijdte en detailniveau plan-MER 

Luchtruimherziening. Er werd gesproken over de zienswijze van het college van 

Gedeputeerde Staten kracht aanvullingen hierop.  

 

In totaal is er 1 motie ingediend en aangenomen. 

 

Aangenomen motie van de fracties GroenLinks, ChristenUnie, CDA, D66, Partij voor het 

Noorden en 50PLUS: noordelijk luchtruim herzien. 

In de motie verzoeken de Staten het college om de in de motie aangedragen 

overwegingen, samen met en in aanvulling op de overwegingen in de zienswijze, 

aanhoudend en met nadruk over te brengen aan de minister, het kabinet, de Eerste Kamer 

en de Tweede Kamer. Verder verzoeken de Staten het college om geïnformeerd te worden 

over de voortgang en ontwikkelingen in dit dossier. 

De motie is met meerderheid van stemmen aangenomen. Tegen de motie stemden de 

leden van de fracties Forum voor Democratie, PVV en Groninger Belang.  

 

Provinciale Staten hebben ook ingestemd met de: 

• Voordracht wijziging verordening REP-SNN 

• Voordracht Wensen en bedenkingen scheepsbouwfonds Nesec Shipping Debt 

Fund (NSDF)  

• Voordracht Verzoek om inlichtingen van de Raad van State 

• Notulen voorgaande vergaderingen 3 juli en 10 juli 2019 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****  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 


