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Besluitenlijst Provinciale Staten 27 mei 2019 

 

Tijdens de Statenvergadering hebben Provinciale Staten gesproken over de 

reactivering van de spoorverbinding Veendam-Stadskanaal en het plan van Aanpak 

van de commissie Hertogh - Ring Zuid. Aan de agenda is toegevoegd het onderwerp 

gaswinning. De provinciale Jaarrekening 2018 is vastgesteld. Aan het begin van de 

vergadering is de heer Hensen (SP) benoemd als lid van Provinciale Staten. Hiermee 

volgt hij de heer Eikenaar (SP) op. 

 

1. Reactivering spoorverbinding Veendam-Stadskanaal 

Op verzoek van de fractie van Groninger Belang hebben Provinciale Staten gesproken over 

de reactivering van de spoorverbinding Veendam-Stadskanaal. De voordracht behorend bij 

dit agendapunt is zonder stemming vastgesteld. Dit betekent dat overeenkomstig de 

provinciale MIT-methodiek er een realisatiebesluit is genomen voor de reactivering van de 

Spoorlijn Veendam-Stadskanaal. Er wordt een krediet van €62.8 miljoen beschikbaar gesteld 

voor de realisatiefase van de reactivering van de spoorlijn Veendam-Stadskanaal. De kosten 

worden gedekt uit het RSP project bereikbaarheid Veenkoloniën.   

 

Verder werd er gesproken over de mogelijke realisatie van stations Duurenakker (tussen 

Muntendam-Meden) en Wildervank en verdere uitbreiding van deze spoorverbinding in de 

richting van Emmen en de regio Twente. Hierover werd een motie ingediend die werd 

verworpen.   

 

De volledige tekst van aangenomen, verworpen, aangehouden en ingetrokken moties is te lezen via: 

https://www.provinciegroningen.nl/bestuur-en-organisatie/provinciale-staten/statenstukken. 
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2.           Plan van Aanpak commissie Hertogh - Ring Zuid 

Op verzoek van de fractie van de Partij voor de Dieren werd er gesproken over het plan van 

aanpak van de commissie Hertogh voor de Ring Zuid. Aan de orde kwam de veiligheid en de 

breedte van rijstroken. Hierbij werd 1 motie ingediend die werd verworpen.   

 

De volledige tekst van aangenomen, verworpen, aangehouden en ingetrokken moties is te lezen via: 

https://www.provinciegroningen.nl/bestuur-en-organisatie/provinciale-staten/statenstukken. 

 

 

3.           Motie vreemd aan de orde van de dag over gaswinning 

Aan de agenda is op verzoek van de Staten toegevoegd het onderwerp gaswinning. Er werd 

1 motie aangenomen. 

 

Aangenomen motie GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, D66, VVD, 50PLUS, Partij 

voor het Noorden: Tempo, tempo, tempo 

Met de motie roepen de Staten het college van GS op om bij de Tweede Kamer en de 

diverse betrokken ministers aan te dringen op:  

- een veel snellere afbouw van de gaswinning dan het thans door de minister van EZ 

voorgestelde scenario. 

-De herstel- en versterkingsoperatie in de volle breedte op te starten, op basis van de thans 

bekende onderzoeken en de uitkomsten hiervan, inclusief de benoemde batches, veiligheid 

moet hierbij leidend zijn om deze crisis het hoofd te bieden, waarbij onorthodoxe 

maatregelen niet worden geschuwd. 

-Een onderzoek door de SODM naar de relatie tussen de vele kleine aardbevingen, 

voorafgaande aan de bevingen 22 mei, en de zware beving op 22 mei 

-Nader onderzoek door de SODM naar de afbouw van de gaswinning en de gevolgen 

hiervan met betrekking tot het aantal en zwaarte van de aardbevingen.     

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

en stemden tegen de motie. 

 

4.           De provinciale jaarrekening 2018  

Provinciale Staten hebben met algemene stemmen* de jaarrekening 2018 en de 9e wijziging 

van de Begroting 2019 vastgesteld, betreffende de overboekingen uit 2018 en de overige 

bestemmingen van het rekeningresultaat 2018.   

* Met aantekening dat Groninger Belang, geacht wordt tegen punt D en E van het besluit te hebben 

gestemd. 
 

Provinciale Staten hebben de Grondexploitatie (GREX) Blauwestad 2019 vastgesteld en 

besloten de looptijd van 20 jaar te handhaven. Op basis van de GREX Blauwestad 2019 is 

besloten de voorziening Blauwestad te verlagen met € 2.046.000. Deze vrijval komt ten 

gunste van de reserve Compensatie dividend Essent.  
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Op grond van de Provinciewet hebben Provinciale Staten besloten de geheimhouding van 

de GREX Blauwestad 2019 te bekrachtigen.  

  

Provinciale Staten hebben verder besloten:  

▪ De Rekening 2018 vast te stellen met een gerealiseerd resultaat van € 9.776.917.  

▪ Het gerealiseerd resultaat 2018 als volgt te bestemmen.  

o In verband met het vrijvallen van gelabelde bedragen ouder dan 5 jaar 

binnen de Algemene reserve ad € 250.000,00; de Reserve ESFI ad € 

596.161,16; de reserve Cofinanciering Kompas ad € 23.555,80 en de 

reserve Provinciale meefinanciering ad € 1.166.619,69 in totaliteit  

€ 2.036.336,65 te laten vrijvallen ten gunste van de Algemene reserve en de 

reserve Cofinanciering Kompas op te heffen.  

o Het nadeel van € 531.796 als gevolg van het treffen van een voorziening 

voor het Investeringsfonds Groningen B.V. te dekken uit de Algemene 

reserve - onderdeel incidenteel beschikbare weerstandscapaciteit.  

o De kosten als gevolg van de handhaving bij North Refinery ad € 261.921 te 

dekken ten laste van de Algemene reserve - onderdeel incidenteel 

beschikbare weerstandscapaciteit.  

o In verband met overboekingen van 2018 naar 2019 € 9.790.800 toe te 

voegen aan de Algemene reserve. Hiermee blijven deze middelen 

overeenkomstig het oorspronkelijke doel beschikbaar.  

o Toekennen van categorie 1 voor structurele overboekingen aan: i. 

Radarvoorziening Eemshaven tot en met 2021.  

o De in 2018 vrijvallende middelen van de duurzaamheidsleningen ter grootte 

van € 690.022 in te zetten voor energiemaatregelen in de gebouwde 

omgeving.  

o De vrijval van twee vastgoedsubsidies uit het Actieprogramma Werk, 

Energie en Leefbaarheid ad € 458.920 toe te voegen aan de Reserve 

Leefbaarheid Krimpgebieden.  

o Het stamkapitaal (reserve Compensatie dividend Essent) aan te vullen met  

€ 833.614 vanuit het rekeningresultaat 2018 conform de besluitvorming bij 

de Voorjaarsnota 2017 over de investeringen in Groningen Airport Eelde en 

het bijbehorende Compensatiepakket.  

o € 833.614 toevoegen aan de begrotingsruimte 2019-2023 (nieuw beleid 

collegeperiode 2019-2023).  

 

De volgende stukken zijn door Provinciale Staten voor kennisgeving aangenomen: 

▪ Verslag van bevindingen controle jaarrekening van de accountant en de reactie van 

ons college. 

▪ Beantwoording Statenvragen over de jaarrekening c.a. 

 

Provinciale Staten hebben verder ingestemd met: 
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-De voordracht Bestuursovereenkomst Nationaal Programma Groningen. 

-De voordracht Verzoekbesluit tot onteigening ten behoeve van de Fietsroute Plus 

Groningen-Winsum. 

-De Voordracht Deelname OV-bureau aan de GR BVO Publiek Vervoer. 

-De voordracht presidium Vaststelling vergaderschema PS 2020. 

-De voordracht Besluit op bezwaar. 

-De voordracht over SNN - Algemene subsidieregeling, mandaatbesluit en intrekking oude 

regelingen. 

-De voordracht SNN Jaarstukken 2018 en SNN-Begroting 2020. 

-De voordracht Concept begroting Waddenfonds 2020 en Jaarstukken 2018. 

-De voordracht Groningen Seaports Jaarstukken 2018 en Programmabegroting 2020. 

-De voordracht Ontwerp Programmabegroting 2020 en Jaarstukken 2018 Prolander. 

-De voordracht Ontwerpbegroting 2020 van het OV-bureau Groningen Drenthe. 

-De voordracht Ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst Groningen. 

 

 

 

**** 

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 


