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Provinciale Staten is de volksvertegenwoordiging 
van de provincie. Over welke onderwerpen nemen zij 
beslissingen? En wie bestuurt de provincie? 

Wat doet de commissaris van de Koning? Wat vinden 
jongeren van onderwerpen die in Groningen spelen? 
Daarover gaat deze krant.
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WIE ZIT WAAR IN  
DE STATENZAAL?

1.
 

De provincie Groningen 
besturen.

Iedere gedeputeerde houdt 
zich bezig met een aantal 
onderwerpen, zoals ruimte-
lijke ordening, verkeer, 
vervoer, milieu of cultuur. Ze 
dienen voorstellen in bij de 
Provinciale Staten, die daar 
dan over beslissen. Daarna 
moeten de gedeputeerden 
ervoor zorgen dat de 
besluiten van de Provinciale 
Staten worden uitgevoerd.

Elke provincie heeft een eigen 
volksvertegenwoordiging: Provinciale 
Staten. Daarin zitten mensen die eens in 
de vier jaar door de inwoners worden 
gekozen. De leden van de Provinciale Staten 
noemen we Statenleden.

Besluiten van de provincie hebben invloed op je 
dagelijkse leven en je omgeving. Is de provinciale 
weg waarover je naar school fietst veilig en goed 
onderhouden? Veranderen de landbouwgebieden bij 
jou in de buurt straks in natuurgebieden, of mogen de 
boeren hun bedrijven juist uitbreiden? Komt er een 
windmolenpark in zee, of in jouw gemeente? En niet te 
vergeten: tot hoe laat rijden er doordeweeks en in het 
weekend bussen naar de verschillende dorpen?

Allemaal vragen waar de leden van de Provinciale Staten een mening 
over moeten hebben en beslissingen over moeten nemen. De commis-
saris van de Koning en de gedeputeerden moeten vervolgens zorgen dat 
de besluiten van de Provinciale Staten worden uitgevoerd. Daarbij 
krijgen ze natuurlijk hulp van vele ambtenaren. 

In deze krant lees je meer over de mensen die de beslissingen voor de 
provincie Groningen nemen en over de mensen die de beslissingen uit-
voeren. 

WIE ZIT WAAR IN  
DE STATENZAAL?WAT MERK JIJ 

ALS JONGERE 
VAN DE  

PROVINCIE?

1.
 

Beslissen welke regels er 
gelden in Groningen.

De Provinciale Staten 
beslissen over de regels in de 
provincie. Precies zoals de 
Tweede Kamer beslist over de 
wetgeving voor het hele land, 
doen de Provinciale Staten 
dat voor Groningen. Een 
voorstel wordt pas aangeno-
men als een meerderheid van 
de aanwezige Statenleden 
vóór stemt. 

2.
 

Controleren of het bestuur 
van Groningen zijn werk goed 
doet.

De bestuurders van de 
provincie (de gedeputeerden) 
moeten hun werk goed doen. 
Als besloten is dat er moet 
worden bezuinigd op het 
openbaar vervoer, dan 
moeten de Statenleden in de 
gaten houden of het bestuur 
deze bezuinigingen wel echt 
doorvoert. 

 

2.
 

Overleggen met allerlei 
organisaties uit Groningen.

Gedeputeerden overleggen 
veel met gemeenten en 
andere organisaties in 
Groningen. Ze moeten 
precies weten wat er in 
Groningen aan de hand is.
Gedeputeerden hebben een 
volle baan aan het besturen 
van de provincie.

De commissaris van de Koning (Cdk)is belangrijk en 
heeft veel invloed, maar hij is niet de baas. Hij 
ondertekent wel elk besluit dat in Groningen wordt 
genomen. 

Hoe word je commissaris van de Koning?
Je moet veel ervaring hebben met besturen, bijvoorbeeld als 
burgemeester, wethouder of minister. Natuurlijk moet je poli-
tiek ook leuk vinden. Verder is het handig als de mensen in de 
regering jou al kennen en weten dat je betrouwbaar bent. Om 
te solliciteren, moet je een brief sturen aan de koning. Bedenk 
wel dat er maar twaalf commissarissen van de Koning zijn; er 
is dus niet zo vaak een vacature.

Wat moet je doen als je commissaris bent?
Je zit vergaderingen van Gedeputeerde Staten en Provinciale 
Staten voor. Je moet er dan op letten dat besluiten op een goede 
en democratische manier worden genomen. Je beëdigt nieuwe 
burgemeesters en gaat vaak op werkbezoek bij gemeenten. Je 
moet bereid zijn om journalisten te woord te staan. En als er 
een grote ramp gebeurt, moet je samen met de politie en de 
brandweer regelen dat het goed afloopt. 

Wist je dat…?
Commissarissen hebben naast hun baan meestal nog extra 
functies die nuttig zijn voor de samenleving, maar ook goed 
voor hun netwerk. René Paas is bijvoorbeeld ook voorzitter 
van het Zorg Innovatie Forum en voorzitter van de raad van 
toezicht van de Hersenstichting en het Fonds voor de Cultuur-
participatie.

KELVIN FRANKE (17) 
Gymnasium, Dollard College

Ik maak gebruik van de 

fietspaden die me naar 

school leiden, lantaarnpa-

len die de weg verlichten 

en zebrapaden waardoor ik 

niet word overreden. 

STEFAN DIJK
3vmbo-tl, Het Hogeland College Uithuizen

Ik zou zorgen voor meer natuur. Het is gezond voor 
kinderen en jongeren om meer naar buiten te gaan. 
Dat is beter dan binnen zitten gamen en internetten. 
Als we meer natuur hebben, ga je vanzelf sneller naar 
buiten. 

VUL IN

‘WAT IK MERK  
VAN DE 

PROVINCIE 
IS DAT …’

WAT ZOU JIJ ALS COMMISSARIS 
VAN DE KONING DOEN?

GEDEPUTEERDE STATEN Taken van de gedeputeerden:

Provinciale Staten / 
ambtenaren / griffie 

/ commissaris van 
de Koning / kiezers / 

Gedeputeerden

WAT DOET DE  
COMMISSARIS VAN 
DE KONING?

René Paas is de 
commissaris van de 
Koning in de provin-
cie Groningen. Hij is 
‘het gezicht’ van de 
provincie. Net zoals 
de burgemeester dat 
is voor de gemeente. 

Het aantal leden van de Provinciale Staten is afhankelijk van 
het aantal inwoners van een provincie. Een provincie met 
weinig inwoners, zoals Zeeland, heeft 39 Statenleden. Grote 
provincies zoals Noord-Brabant hebben er 55. Groningen heeft 
er 43.

DE STATENLEDEN HEBBEN TWEE

BELANGRIJKE TAKEN:

De Provinciale Staten komen één keer per maand bijeen. Daar-
naast vergaderen Statenleden in commissies, bijvoorbeeld de 
commissie voor ‘Mobiliteit, Economie en Energie’ of voor 
‘Ruimte, Natuur en Leefbaarheid’. 

De leden van de Provinciale Staten zijn niet de hele dag met 
Groningen bezig. Naast hun werk voor de provincie hebben de 
Statenleden meestal ook een ‘gewone’ baan. 

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) is het 
dagelijks bestuur van de provincie. 

Het woord gedeputeerde betekent ‘afgevaardigde’. 
Gedeputeerden worden door de Statenleden 
aangewezen om de provincie te besturen. Dat is 
dan voor een periode van vier jaar. Er zijn in 
Groningen 5 gedeputeerden.

WIST JE DAT…?

De Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer kiezen? 
Groningers die hun stem uitbrengen voor de Provinciale 
Staten, stemmen dus indirect ook voor de Eerste Kamer. 

WIST JE DAT…?
Als je gedeputeerde bent, mag je niet in de Provinciale 
Staten zitten. Dat is ook wel logisch. Anders zou je over 
je eigen voorstel mogen stemmen. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 

. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 

ANNE SCHREIBERS
4vwo, Willem Lodewijk Gymnasium

Ik zou het openbaar vervoer van gemeente naar ge-
meente verbeteren. Ik zou met Arriva om tafel gaan 
zitten om de treintijden beter aan te laten sluiten bij 
de schooltijden. Een klein beetje schuiven in de 
dienstregeling scheelt veel reistijd voor veel middel-
bare scholieren. 
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WAT DOEN DE PROVINCIALE POLITICI VOOR JONGEREN?

Deze mensen nemen de besluiten in de provincie: Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten

SCHUILT ER  
EEN STATENLID  

IN JOU?

1. Welke uitspraak past het best bij jou?
a. Is er een probleem? Ik wil wel helpen!                                               
b. Wat een sukkels. Ik ga tv kijken.
c.  Ik wil graag meebeslissen over de beste 

oplossing.    
              
2.  Weet je al op welke politieke partij je 

later wilt stemmen?
a.  Ja, natuurlijk. Dat wist ik al toen ik 12 

jaar was.                            
b.  Nog niet. Ik twijfel tussen twee of drie 

partijen.                        
c.  Nee, ik ben niet zo geïnteresseerd in 

politiek.    
                         
3.  Hoe vind jij het om een presentatie te 

geven?
a.  Ik vind dat een beetje eng, maar achteraf 

ben ik dan wel trots.     
b.  Ik vind dat heel vervelend, ik blijf liever 

op de achtergrond. 
c.  Ik vind dat altijd leuk. Het is voor mij niet 

zo moeilijk.     
                       
4. Volg je het nieuws?
a.  Ja, ik ben graag op de hoogte van wat er 

speelt.
 b.  Soms. De ene periode meer dan de andere 

periode.
c.  Nee, niet echt. Als er iets belangrijks is, 

hoor ik het wel via-via.

1  Word lid van een politieke 
partij die meedoet aan de 

provinciale verkiezingen. Of richt 
zelf een partij op.

JONGSTE 
STATENLID

Dominique de Haas (23)

“Iedereen kan vanaf  de 

z i j l i jn  roepen dat  het 

werkloosheidspercentage in 

Groningen te hoog is ,  de 

gaskraan dicht  moet o f  de 

lee f baarheid moet worden 

verbeterd ,  maar je  kunt  ook 

proberen om zel f  het 

verschi l  te  maken.  Ik  w i l 

b i jdragen aan oploss ingen 

voor problemen in de 

prov inc ie ,  en helpen om 

kansen te benut ten .  Daarom 

heb ik  mij  kandidaat  geste ld 

a l s  Statenlid voor de P vdA . 

Sinds de verk iez ingen van 

maar t  201 5 ben ik  Statenlid 

in  de prov inc ie Groningen.”

2 Zorg dat je opvalt binnen je 
partij. Ga dus naar vergade-

ringen en laat je mening horen.

4 Stemgerechtigden uit de 
provincie Groningen stemmen 

op jouw partij tijdens de verkiezin-
gen voor de Provinciale Staten.

3 Jouw partij besluit je op de 
kandidatenlijst te plaatsen 

voor de Provinciale Statenverkie-
zingen.  Hoe hoger jouw plek op de 
lijst, hoe meer kans je maakt op 
een plaatsje in de Provinciale 

Arjen Nolles (GL)

Om de wereld leefbaar te houden, 

strijdt GroenLinks voor de aanpak van 

het klimaatprobleem. In Groningen 

komt GroenLinks op voor openbaar 

vervoer en goede fietspaden. 

GroenLinks heeft er ook voor gezorgd 

dat scholen de natuur in kunnen. 

Be Zwiers (PvhN)

De Partij voor het Noorden wil meer 

werk creëren in Groningen, waardoor 

jongeren hier een toekomst kunnen 

opbouwen. Groningen heeft daarvoor 

meer geld en zeggenschap nodig.  

In Den Haag bedenken ze wetten die 

vaak slecht uitvallen voor het Noorden. 

 Stieneke van der Graaf (CU)

Wij vinden het belangrijk dat jij je talenten kunt ontwikkelen. Je opleiding of school moet 

daarvoor goed bereikbaar zijn. Daarom zorgen we dat jongeren goedkoper kunnen reizen met 

bus en trein. Ook zorgen we voor snelle en veilige fietspaden. 

DILLEMA’S UIT DE PROVINCIE

GEDEPUTEERDE EELCO EIKENAAR 
(SP)
 
We moeten zo snel mogelijk onafhankelijk 
worden van fossiele brandstoffen. Door 
meer gebruik te maken van zonne- of 
windenergie zullen we op termijn minder 
gas nodig hebben. Voor mij staat voorop 
dat iedereen zo veilig mogelijk in Gronin-
gen moet kunnen wonen. Het 
winningsniveau van het gas moet daar op 
afgestemd zijn. Als er toch meer gas nodig 
is, kunnen we buitenlands gas importe-
ren. Dat gas kan uit meerdere landen 
komen.

GEDEPUTEERDE PATRICK BROUNS 
(CDA)
 
Groningen is een mooie provincie waar 
volop kansen liggen. Er zijn geen files, je 
kunt er uitgaan, en er is prachtige natuur. 
Er zijn veel banen die nog niet ingevuld 
zijn. Veel ouderen gaan straks met 
pensioen, waardoor nog meer banen 
vrijkomen. Mijn advies: kies een leuke 
opleiding die perspectief biedt op werk, 
bijvoorbeeld in de techniek of ict. Dan kom 
je in Groningen zeker aan de slag!

Bregje Datema (15), 
4vwo, Eemsdeltacollege

Gronings gas. Maar we moeten wel 
minder gas gaan winnen dan we 
nu doen. Dat hoeft geen tekorten 
op te leveren, als we inzetten op 
energiebesparing en als we meer 
energie op andere manieren 
opwekken, door bijvoorbeeld 
zonne-energie. 

Delany Mooiman (14)
3mavo, Winkler Prins

Iedereen is natuurlijk vrij om daar 
een eigen keuze in te maken. Zelf 
zou ik mijn ouders vragen of zij blij 
zijn met hun baan, en of zij vinden 
dat we moeten verhuizen als ik 
daardoor ook een baan zou kunnen 
krijgen. Ik zou niet weggaan uit 
Groningen als zij ertegen zijn.

Jane Riepma (17)
5vwo, Aletta Jacobs College

Ik zou niet willen dat Nederland 
Russisch gas gebruikt, want dan 
wordt Nederland afhankelijk van 
Rusland. Rusland zou dan de 
gaskraan dicht kunnen draaien 
wanneer ze het niet eens zijn met 
iets wat Nederland doet. Daarom 
lijkt het me beter dat we gewoon 
het gas uit Groningen blijven 
gebruiken en zelf een oplossing 
vinden tegen de aardbevingen. 

Emma Hulzebos (17)
4havo, Dollard College

Nee, er is meer werkgelegenheid in 
de Randstad.  Een deel van de 
jongeren zal dus naar de Randstad 
moeten verhuizen om straks werk 
te vinden. 

RUSSISCH OF  
GRONINGS GAS?

BLIJF JE IN  
GRONINGEN?

  RUSSISCH GAS
 GRONINGS GAS

 TOEKOMST IN GRONINGEN
 TOEKOMST ELDERS

Als we de gaswinning 
in Groningen stoppen, 
verkleint dat de kans 
op toekomstige aard-
bevingen. Maar het 
betekent ook dat we 
afhankelijker worden 
van gas uit Rusland. 
Dat vinden veel Neder-
landers (vooral na de 
ramp met de MH17) niet 
wenselijk.

De werkloosheid in 
Groningen is hoog, 
vergeleken met andere 
provincies in Neder-
land. Kan de provin-
cie voldoende doen 
om jongeren een toe-
komstperspectief te 
bieden in Groningen? 

   WAT VIND JIJ?
Vink je keuze aan

WAT DENK JIJ?
Vink je keuze aan

WIST JE DAT…?
Onder de grond in Groningen bevindt zich bijna 25% 

van de totale Europese gasvoorraad. 

WIST JE DAT…?
Ruim een derde van alle inwoners van de provincie 

Groningen woont in de stad Groningen. . Heb je de volgende antwoorden gegeven: 
1C, 2A,3C en 4A ? Dan ben jij geschikt om 
de politiek in te gaan als Statenlid!

Tim Zwertbroek (D66)

D66 werkt hard om het openbaar 

vervoer te verbeteren. Wij willen een 

trein naar Stadskanaal en beter spoor 

tussen de Stad en Duitsland. Ook willen 

wij investeren in goede fietspaden en 

schuilplekken voor fietsers. 

HOE 
WORD JE 

STATENLID? 

5 De uitslag! Heeft je partij 
genoeg stemmen? Dan ben je 

gekozen voor de Provinciale Staten.
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Ik zorg voor het opstellen en uitvoeren van 
het provinciaal sport- en beweegbeleid. 
Hiervoor ben ik veel in gesprek met gemeen-
ten, sportorganisaties en andere 
initiatiefnemers. Het is een leuke afwisse-
lende baan. Veel mensen leven steeds 
ongezonder en bewegen ook minder. Het is 
een uitdaging om te kijken wat de provincie 
kan doen om meer Groningers in beweging te 
krijgen en daarmee dus ook iets gezonder te 
laten worden.

Ik beheer de website van de provincie 
Groningen en schrijf daar de teksten voor.
Daarnaast hou ik de Twitter en Facebook van 
de provincie bij. Als de provincie weer nieuws 
heeft, over bijvoorbeeld een nieuwe snelweg 
die ergens aangelegd wordt, dan zet ik dat op 
de site en op sociale media. 

Ik vind het leuk aan mijn werk dat ik vaak 
bovenop het nieuws zit. Soms voel ik me wel 
een journalist, in dienst van de provincie.

Iedereen kan informatie opvragen bij de 
overheid, dus ook bij de provincie. Dit is 
geregeld in de Wet openbaarheid van 
bestuur. Verzoeken om informatie (‘Wob-ver-
zoeken’) komen bij mij binnen. Ik zoek uit 
waar in onze organisatie de informatie te 
vinden is en zorg dat mensen op tijd een 
antwoord krijgen op hun vraag.

Ik zorg dat we in de provincie Groningen goed 
omgaan met archeologie. Als iemand bij 
toeval iets vindt bij het omspitten van de 
moestuin, kan die bij mij terecht. Dan zoeken 
we samen uit wat het is en of het bijzonder is. 

Ik vind dat heel leuk om te doen, want de 
archeologie van Groningen is heel divers en 
bijzonder! Over bijna elk plekje in Groningen 
valt wel een interessant verhaal te vertellen. 
Vaak weten mensen niet op wat voor bijzon-
dere plek ze wonen.

De provincie Groningen beheert ca. 525 km 
aan wegen en 220 km aan fietspaden. Ik zorg 
dat die goed worden onderhouden en op tijd 
een nieuwe asfaltlaag krijgen. Zodat jullie 
veilig van huis naar school kunnen met de 
bus of op de fiets!

Ik vind het leuk om met techniek bezig te 
zijn. De wegenbouw (civiele techniek) is ook 
heel tastbaar: je ziet wat je maakt. Dat geeft 
mij veel voldoening in mijn werk.

Ik controleer of bedrijven en inwoners van de 
provincie zich aan de Flora- en Faunawet, de 
Natuurbeschermingswet, de Boswet en de 
Wadloopverordening houden. Dit doen we om 
de natuur te beschermen. 

Ik werk samen met de politie, Staatsbosbe-
heer, Stichting het Groninger landschap, 
Natuurmonumenten, de Hengelsportfedera-
tie, het Ministerie van Economische Zaken, 
gemeenten en onze buurprovincies.

Het mooie van dit werk is dat je een rol speelt 
in de bescherming van de mooie natuur in 
onze prachtige provincie Groningen.

Ik houd mij bezig met de werving en selectie 
van nieuwe medewerkers bij de Provincie en 
dat nieuwe medewerkers snel leren hoe
het hier werkt. Ook regel ik de begeleiding
van trainees en van mensen met een
arbeidsbeperking binnen de organisatie.

Mijn werk is heel divers, geen dag is
hetzelfde! Ik werk in een enthousiast team en
ik heb veel contact met collega’s en met
andere overheden en organisaties.

MARJA BAKKER
ADVISEUR SPORT

NADAP PIETER
WEBREDACTEUR

SASKIA KNOOP
JURIDISCH MEDEWERKER

MICHIEL ROOKE
ARCHEOLOOG

ERIK DE GROOT
PROJECTLEIDER 

WEGONDERHOUD

ELMAR BRUINIUS 
INSPECTEUR NATUUR- 

WETGEVING EN –BESCHERMING

MILOU DE BOER
PERSONEELSZAKEN

WIE WERKEN ER VOOR DE PROVINCIE?
Op allerlei plekken in  Groningen werken er mensen voor de provincie. 

Hieronder zetten we er een aantal op een rijtje.  Zit er iets voor jou tussen?

LEESVRAGEN
ZOEK HET JUISTE ANTWOORD 
OP DE VRAGEN. JE KUNT DE 
ANTWOORDEN VINDEN IN DEZE 
ONDERWIJSKRANT.

1. Hoe word je Statenlid?

2. Hoeveel politieke partijen 
zitten in de Provinciale 
Staten van Groningen?

3. Wat zijn de belangrijkste twee 
taken van een Statenlid?

4. Noem drie onderwerpen waar 
de provincie Groningen zich 
mee bezighoudt.

5. Om de hoeveel jaar worden 
de Provinciale Staten 
gekozen?

6. Wat is een gedeputeerde?

7. Noem twee taken van de 
commissaris van de Ko-
ning.

8. Voor hoeveel jaar wordt een 
commissaris van de Koning 
benoemd? 

9. Wie kiest de leden van de 
Eerste Kamer? Leg uit.

10. Hoe heet het bestuur van de 
provincie? 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.  Hoe heet de CdK in Groningen?
2.  De Provinciale Statenleden 

moeten ……….. of de gedepu-
teerden hun werk goed doen.

3.  Hoeveel commissarissen van de 
Koning zijn er in Nederland?

4.  De Provinciale Statenleden 
worden bij hun werk onder-
steund door de …….

5.  Het bestuur van de provincie 
Groningen bestaat uit 5 …………..

6.  Waar geeft de provincie het 
meeste aan uit?

7.  De Provinciale Statenleden ……. 
over voorstellen van de  
gedeputeerden

MAAK DE PUZZEL EN CHECK OF JIJ DE KRANT GOED HEBT GELEZEN!

INKOMSTEN 
HOE KOMT DE PROVINCIE AAN GELD?

UITGAVEN
WAAR GEEFT DE PROVINCIE HET GELD AAN UIT? 

1. ALGEMENE UITKERING VAN HET RIJK – € 157,94 MILJOEN

2.  UITKERINGEN VAN HET RIJK VOOR SPECIALE DOELEN  

– € 6,22 MILJOEN onderhoud van kanalen, Lauwersmeer

3.  PROVINCIALE BELASTINGEN – € 53,05 MILJOEN

 motorrijtuigenbelasting

4. HEFFINGEN – €  1,05 MILJOEN

 havengelden, tarieven voor vergunningen etc.

5. RENTE – € 48,89 MILJOEN

6. OVERIGE INKOMSTEN –  € 13,89 MILJOEN

7. RESERVES – € 27,34 MILJOEN

1.   LEVEN EN WONEN – € 17,7 MILJOEN 

eurowoningbouw, dorpshuizen
2.  ECONOMIE – € 26,9 MILJOEN 

glasvezelinternet, toeristische voorzieningen 
3.  BEREIKBAARHEID – € 104,7 MILJOEN 

busvervoer, onderhoud van wegen en kanalen, glad-
heidsbestrijding 

4.  NATUUR EN LANDBOUW – € 27,9 MILJOEN 
onderhoud en verbetering van natuurgebieden, steun 
voor biologische landbouw 

5.    MILIEU EN VEILIGHEID – € 15,6 MILJOEN 

schoon water, onderhoud en aanleg van dijken, vervuilde 
grond opruimen  

6.  ENERGIE – € 7,5 MILJOEN 

windmolens en zonnepanelen  
7.  GEBIEDSPROJECTEN – € 12,1 MILJOEN 

stadsregio Groningen, Eemsdelta, Lauwersmeer, 
Veenkoloniën en Blauwestad 

8.  WELZIJN, SOCIAAL BELEID, CULTUUR – € 15,2 MILJOEN 

armoedebestrijding, bibliotheken en sportverenigingen 
9.  BESTUUR EN BEDRIJFSVOERING – € 16,4 + 7,3 = 23,7 

MILJOEN ict, communicatie, huur van gebouwen
10. ONVOORZIENE UITGAVEN – € 28,3 MILJOEN

11. SPAREN – € 28,6 MILJOEN

 157,94 mln.

  Algemene uitkeringen van 
het rijk

 6,22 mln.

 Uitkeringen speciale doelen
  53,05 mln.

 Provinciale belastingen
  1,05 mln.

  Heffingenpenbaar vervoer
 48,89 mln.

  Rente
 13,89 mln.

 Overige inkomsten
 27,34 mln.

 Reserves

 17,7 mln.

 Leven en wonen
 26,9 mln.

 Economie
 104,7 mln.

 Bereikbaarheid
  27,9 mln.

 Natuur & Landbouw
  15,6 mln.

 Milieu en veiligheid
 7,5 mln.

  Energie
 12,1 mln.

 Gebiedsprojecten
 15,2 mln.

 Welzijn
 23,7 mln.

 Bestuur en bedrijfsvoering
  28,3 mln.

 Onvoorzien
  28,6 mln.

 Sparen

ERIN: 308 
MILJOEN

ERUIT: 308 
MILJOEN

Verdeling inkomsten Verdeling uitgaven
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STELLING: WAT IS VOOR JOU TYPISCH GRONINGEN?

Samenstelling en tekst: Sedi van Loon, Sandra Boersma, Ingrid Faas, Gert Jan Hendriks, Margo Molenkamp. In opdracht van Provinciale Staten Groningen  
Vormgeving: Tot en met ontwerpen Beeld: Alex Wiersma Druk: Rodi Media, Diemen 
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ANNEMARIE VENEMA (16) 
4havo, Dollard College

TOM HINDRIKS (16)
4havo, Aletta Jacobs College

YENTL KEMPINGA (16) 
4vmbo-gl, Leon van Gelder

TRENDTEAM

Demi Kwast (16)
Het allerleukste van het Trendteam vind ik 
dat we met een hele groep jongeren samen-
werken om resultaat te boeken. Iedereen 
heeft zijn/haar eigen achtergrond qua op-
leiding en ervaring. Daardoor leer ik zelf 
nieuwe dingen en kan ik ook anderen iets 
leren wat zij nog niet weten. Ik zou het 
Trendteam zeker aanraden aan andere jon-
geren. Je leert om samen te werken, je 
mening te formuleren en het is ook nog 
eens heel gezellig! En nog een pluspunt: 
het Trendteam staat erg goed op je cv.

Adnan el Kharbotly (18)
Ik had nog nooit van het Trendteam ge-
hoord, tot ik een keer mee deed aan het 
Nationaal Jeugddebat. Toen vertelden ze 
me dat er een groep jongeren in de provin-
cie is die zich bezighoudt met allerlei 
projecten voor jongeren. Eén jaar later ben 
ik mee gaan doen en daar heb ik er nooit 
spijt van gehad. Het is een hele gezellige 
groep waar je geweldige projecten mee 
doet (voor andere jongeren). Ik zou het dan 
ook zeker aanraden aan andere jongeren!

Geïnteresseerd? Mail naar 
g.j.hendriks@provinciegroningen.nl.

Het Trendteam van de provincie Groningen is een groep van vijftien tot twintig scholieren en studenten tussen 
de 12 en 23 jaar uit de hele provincie. De jongeren in het Trendteam denken mee over provinciale zaken die jongeren aangaan. 
Ook zorgen zij ervoor dat andere jongeren meer te weten komen over provinciale politiek.

Bij Groningen denk ik aan de nuchtere gezelligheid van 
de mensen. En natuurlijk aan eierballen!

Bij Groningen denk ik aan de Martinitoren en het 
stadion van FC Groningen, de trots van het Noorden. En 

aan de eierbal. Af te halen in elke snackbar! Maar ik 
denk ook aan het platteland, want dat is wat je ziet als 

je reist door de provincie Groningen.

Typisch Groningen is voor mij dat er op 28 augustus 
Bommen Berend wordt gevierd en dat we dan ‘s avonds 

naar het vuurwerk gaan kijken. Maar het meest 
Gronings is voor mij mijn vader, als ik hem ‘’Mien 

toentje’’ hoor zingen.

O
plossing kruisw

oordpuzzel (=Poff
ert) 


