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Besluitenlijst Provinciale Staten 13 maart 2019 

 

Provinciale Staten hebben gesproken over de regionale oproep aan de Tweede Kamer over 

schadeafhandeling en versterking; het vervolgproces ontwerp Klimaatakkoord / 

Intentieverklaring regionale energiestrategie en de uitkomsten van het bestuurlijk overleg 

tussen Rijk en regio over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO 

MIRT). Ook is gesproken over het onderzoek over de meerwaarde van een nieuwe 

verbinding N355-A7 in relatie tot aanpak Ring West.  Het onderwerp 'uitbreiding van de 

camping Wedderbergen', is van de agenda gehaald omdat de aanvraag voor het vergroten 

van de camping door de aanvragers was ingetrokken. Op verzoek van D66 is als voorstel 

vreemd aan de orde aan de agenda toegevoegd het onderwerp; een inclusieve 

samenleving, Artikel 1 in de provinciehal. Op verzoek van de PvdA is als voorstel vreemd 

aan de orde toegevoegd aan de agenda het onderwerp; geitenstop. 

 

 

1. Regionale oproep aan Tweede Kamer over schade en versterking  

Provinciale Staten hebben gesproken over de brief van het college aan de Tweede Kamer 

waarin een oproep staat vanuit de regio over de schadeafhandeling en versterking. De brief 

is gezamenlijk door de regionale overheden en maatschappelijke organisaties opgesteld en 

op 14 januari 2019 aan de betrokken Tweede Kamerleden verzonden.   

Tijdens het debat werd ook gesproken over versnelling van veiligheid door versterking van 

panden die het langst onveilig zijn; een financiële vergoeding voor inwoners met schade aan 

een woning en over afkeuring van het gevoerde beleid.  

 

Tijdens het debat werden 3 moties ingediend die allemaal werden verworpen.  

De verworpen moties zijn te lezen via: https://www.provinciegroningen.nl/bestuur-en-

organisatie/provinciale-staten/statenstukken 
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2.  Vervolgproces ontwerp Klimaatakkoord / Intentieverklaring regionale 

             energiestrategie 

De Staten hebben gesproken over de brief van het college over het vervolgproces van het 

ontwerp Klimaatakkoord en de brief waarin het college meldt dat zij een intentieverklaring 

hebben getekend om samen met de Groninger gemeenten en waterschappen 

Noorderzijlvest en Hunze en Aa's een Regionale Energiestrategie (RES) Groningen op te 

gaan stellen. In het debat werd gesproken over de huidige verdeling van lasten binnen het 

concept klimaatakkoord; dwang bij windmolens; medewerking aan en uitvoering van het 

klimaatakkoord; volksraadpleging klimaatakkoord en energiestrategie; biomassa; bomen 

planten tegen klimaatopwarming; waterpeil omhoog in veengebieden; eiwittransitie.  

 

Tijdens het debat werden 11 moties ingediend waarvan 4 aangenomen, 4 ingetrokken, 3 

verworpen. 

Aangenomen, verworpen, aangehouden en ingetrokken moties vindt u op onze website via: 

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

 

Aangenomen motie SP PvdA: Klimaatrechtvaardigheid 

In de motie verzoeken de Staten het college in duidelijke bewoording afstand te nemen van 

de huidige verdeling van lasten binnen het concept klimaatakkoord. 

De fracties CDA, D66, VVD, ChristenUnie, PVV, Kaatee, stemden tegen de motie. 

 

Aangenomen motie Partij voor de Dieren: Plant bomen tegen klimaatopwarming 

Met de motie verzoeken de Staten het college te onderzoeken waar in de provincie bomen 

en bossen (natuurbossen, voedselbossen en moerasbossen) aangeplant kunnen worden en 

wat de kosten en baten daarvan zijn. En de resultaten voor te leggen aan de Staten.  

De fracties van CDA, ChristenUnie, PVV, Groninger Belang en stemden tegen de motie. 

 

Aangenomen motie Partij voor de Dieren: Waterpeil omhoog in veengebied 

In de motie verzoeken de Staten het college een plan van aanpak op te stellen om verdere 

veenoxidatie tegen te gaan met daarin een sleutelrol voor het verhogen van de 

grondwaterstand. Dit plan aan de Staten voor te leggen. 

De fracties van CDA, VVD, ChristenUnie, PVV, Groninger Belang stemden tegen de motie. 

 

Aangenomen motie Partij voor de Dieren: Eiwittransitie 

Met de motie verzoeken de Staten het college te inventariseren welke mogelijkheden er in 

Groningen zijn om vaart te zetten achter eiwittransitie en op welke wijze aangepast of nieuw 

provinciaal beleid hieraan kan bijdragen. De resultaten van de inventarisatie voor te leggen 

aan de Staten.  

De fracties van PVV, Groninger Belang, ChristenUnie, VVD, CDA stemden tegen de motie. 
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3. Uitkomsten bestuurlijk overleg Rijk-regio - BO MIRT 

De Staten hebben gesproken over de uitkomsten van het jaarlijks bestuurlijk overleg (BO) 

tussen Rijk en regio dat heeft plaatsgevonden in het kader van het Meerjarenprogramma 

Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Er werd gesproken over de rol van het 

meerjarenprogramma en de agendering daarvan op de agenda van de Staten en de 

betrokkenheid van de Staten bij het BO MIRT. 

 

Tijdens het debat werden 2 moties ingediend die beiden werden aangehouden.  

Aangenomen, verworpen, aangehouden en ingetrokken moties vindt u op onze website via: 

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

 

 

4. Onderzoek meerwaarde nieuwe verbinding N355-A7 in relatie tot aanpak Ring  

West   

De Staten hebben gesproken over het onderzoek naar de meerwaarde van de nieuwe 

verbinding N355 - A7 in relatie tot aanpak Ring West. Hierbij werd ook gesproken over de 

mogelijkheid om het onderzoek naar de meerwaarde van een nieuwe verbinding uit te 

breiden naar het traject A7 - Friese-straatweg - Eemshaven met een aftakking naar Zernike. 

Er werd 1 motie ingediend die werd verworpen. 

 Aangenomen, verworpen, aangehouden en ingetrokken moties vindt u op onze website via: 

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

   

 

5. Geitenstop in de provincie Groningen 

Op verzoek van de PvdA is het onderwerp 'geitenstop in de provincie Groningen' 

toegevoegd aan de agenda. Aanleiding zijn mogelijke gezondheidsrisico's voor 

omwonenden van geitenboerderijen. Tijdens het debat werd gesproken over een (volledige) 

geitenstop in de provincie Groningen. Er werden 2 moties ingediend waarvan 1 werd 

aangenomen en 1 verworpen. 

Aangenomen, verworpen, aangehouden en ingetrokken moties vindt u op onze website via: 

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

   

Aangenomen motie PvdA, GroenLinks: geitenstop provincie Groningen 

In de motie verzoeken de Staten het college in overleg te treden met gemeenten over de 

mogelijke invoer van een (tijdelijke) geitenstop in de provincie Groningen in het kader van de 

risico's voor de volksgezondheid in afwachting van de resultaten van het aangekondigde 

onderzoek van de RIVM. De uitkomsten van dit overleg en zijn bevindingen op zo kort 

mogelijk termijn voor te leggen aan Provinciale Staten. 

De fracties van CDA, VVD, ChristenUnie, PVV, Groninger Belang stemden tegen de motie. 
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6. Een inclusieve samenleving, Artikel 1 van de Grondwet een prominente plek 

geven in de provinciehal 

Op verzoek van D66 is aan de agenda toegevoegd het onderwerp: een inclusieve 

samenleving, Artikel 1 van de Grondwet in de hal van het provinciehuis een plek geven. 

Tijdens het debat werd gesproken over de mogelijkheid om Artikel 1 van de Grondwet een 

prominente plaats te geven in de hal van het porvinciehuis. Ook werd er gesproken over de 

dichtregels 'een volk dat voor tirannen zwicht' en deze een prominente plek te geven in de 

hal van het provinciehuis. Er werden 2 moties ingediend waarvan 1 werd aangenomen en 1 

verworpen. 

Aangenomen, verworpen, aangehouden en ingetrokken moties vindt u op onze website via: 

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

   

Aangenomen motie D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP: een inclusieve 

samenleving, Artikel 1 in de provincie hal 

In de motie verzoeken de Staten het college Artikel 1 van de Grondwet een prominente plek 

te geven in de hal van het provinciehuis, en hierover medewerkers en inwoners in de 

provincie Groningen te informeren. 

Fractie Kaatee stemde tegen de motie. 

 

 

Provinciale Staten hebben verder ingestemd met: 

• Aanbevelingen rekenkamerrapport Energie in transitie, 30 januari 2019 

• Voordracht Afkoopsom bij overdracht areaal na realisatie project Groot Onderhoud 

N363, 29 januari 2019 

• Voordracht Projectvoorstel Cybersecurity Noord Nederland, 29 januari 2019 

• Voordracht Vaststelling Wadloopverordening Groningen 2019, 29 januari 2019 

• Voordracht Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Prolander, 5 februari 2019 

• Voordracht Voorbereiding accountantsdiensten 2019, 5 februari 2019 

• Voordracht Reglement van orde PS provincie Groningen 2019 en verordeningen 

burgerinitiatief 2019 en ambtelijke bijstand 2019, 14 februari 2019 

• Voordracht Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers provincie 

Groningen 2019, 26 februari 2019 

• Voordracht Herdenken en vieren van het 75 jaar bevrijding, 5 maart 2019 

• Voordracht Wijziging vergaderschema PS 2019, 6 maart 2019 

 

 
 

    **** 

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 


