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Amendementen Verkiezingsprogramma GroenLinks Provinciale Staten 
2015 
 

Categorie 1: wordt niet besproken op de PLV, maar afhankelijk van het advies van het 
provinciaal bestuur wel of niet overgenomen. Dit zijn kleine wijzigingen, vaak van redactionele 
aard of een goede aanvulling in een opsomming.  
Categorie 2: wordt op de PLV besproken en daarna in stemming gebracht. Bij een negatief 
advies kan de indiener 30 seconden spreken. Daarna zal er iemand van het bestuur of de 
programmacommissie in 30 seconden daarop reageren. Hierna wordt het amendement in 
stemming gebracht. 
Categorie 3: dit is de zwaarste categorie voor de stevigste discussiepunten. Net zoals bij 
categorie 2 mogen indiener en programmacommissie hun zegje doen. Naast indiener en 
programmacommissie mogen ook andere aanwezige leden spreken over deze amendementen 
en bijvoorbeeld zich voor of tegen het amendement uitspreken. Na de bespreking wordt het 
voorstel in stemming gebracht. 
 
Als iemand de categorie van een amendement wil laten promoveren moet deze persoon dat bij 
de dagvoorzitter aangeven, uiterlijk 10 minuten voordat het agendapunt 
‘verkiezingsprogramma’ behandeld wordt. Tevens zijn er zeven andere stemgerechtigde leden 
als medestanders voor een dergelijk promotievoorstel nodig. De dagvoorzitter is bereikbaar via 
jan.klarinet@gmail.com 
 
 

Inleiding 

Ter kennis name 
 

1. Indiener I. Robertus – Categorie 1 
 
r.25 (p.2) – vervangen 
en het deeltijdwonen voor ouderen in Ulrum 
door 
en het Project Ulrum 2034 waarbij Ulrummers zelf initiatieven ontwikkelen om ervoor te zorgen dat 
Ulrum een aantrekkelijke plek blijft om te wonen en te werken. 
 

2. Indiener A. Nolles - Categorie 1 
 
r. 31 (p. 2) - vervangen  
Dat vereist een andere rol van de provincie: een waarbij  
door  
Dat vereist een andere rol van de provincie: een waarbij plannen en initiatieven van burgers en kleine 
bedrijven worden ondersteund, en waarbij de provincie kwetsbare natuur en doelgroepen beschermt 
Advies: positief 
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3. Indiener I. Robertus - Categorie 1 
 
r.32(p.2) - schrappen  
en doelgroepen 
Advies: positief 
 

4. Indiener I. Robertus - Categorie 1 
 
r.38 (p.2) - vervangen  
makkelijker 
door  
beter 
Advies: positief 
 

5. Indiener I. Robertus - Categorie 1  
 
r.41 (p.2) - toevoegen  
te zijn, moet er met respect met onze aarde en haar bewoners om worden gegaan  
Advies: positief 
 

6. Indiener I. Robertus - Categorie 1 
 
r. 41-43 (p.2) - verplaatsen  
naar r. 48 
Advies: positief 
 

7. Indiener I. Robertus - Categorie 1 
 
r.48 (p.2) - toevoegen 
De ongelijke verdeling in werk en inkomen is voor GroenLinks onacceptabel. GroenLinks wil dat de 
provincie ook haar sociale gezicht laat zien, zodat er geen kinderen in armoede opgroeien. 
Advies: positief 
 

8. Indiener A. Nolles - Categorie 1 
 
r.45/50 (p.2) - vervangen 
Een groene en sociale politiek kan alleen slagen als we ons systeem opnieuw inrichten t/m door de 
overheid laten ondersteunen 
door 
GroenLinks wil de verschillen tussen arm en rijk verkleinen en vindt immateriële groei belangrijker dan 
materiële groei. Het werken vanuit die waarden vraagt om politieke hervormingen en een andere 
werkwijze bij de provincie: een aanpak die aansluit bij de kennis en kracht die al bij de Groningers 
aanwezig is. Een werkwijze waarbij niet enkel het provinciale beleid centraal staat, maar initiatieven van 
burgers centraal komen te staan. 
Advies: positief 
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Ter stemming 
 

9. Indiener Dwars – Categorie 2 
 
r. 10 (p.2) 
 Na overheid kwijtgeraakt toevoegen 
GroenLinks komt op voor de burgers die last ondervinden van de aardbevingen. We willen niet alleen dat 
gemaakte schade vergoed wordt maar zullen er ook alles aan doen om toekomstige schade te 
voorkomen. 
Advies: positief 
 
 

Hoofdstuk 1 

Ter kennis name 
 

10. Indiener I. Robertus - Categorie 1 
 
r.17/18 (p. 4) - vervangen 
 meer een trend 
door 
belangrijker 
Advies: positief 
 

11. Indiener Werkgroep Buitenland - Categorie 1 
 
r.32 (p.5) - vervangen 
De provincie steunt maatschappelijk verantwoord ondernemen door 100% duurzaam in te kopen en 
groen aan te besteden. 
door 
De provincie steunt sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen door 100% duurzaam en 
sociaal verantwoord in te kopen en groen en sociaal verantwoord aan te besteden. 
Advies: positief 
 
 

Ter stemming 
 

12. Indiener I. Robertus – Categorie 3 
 
r.27 t/m 41 (p.4) – schrappen 
De indiener pleit voor geen alinea over biobased economy in het programma op te nemen. 
Advies: negatief 

 De indiener is van mening dat de alinea van de biobased economy geheel uit het programma 
gehaald dient te worden. Ook de vervangende tekst van het hieronder ingediende 
amendement (12) vindt de indiener niet in het programma thuishoren. Agrarische productie 
kost ook veel fossiele brandstof, vernielt de bodem ten koste van bodemleven en die daar 
weer afhankelijk van zijn door bestrijdingsmiddelen en overbemesting. Die veroorzaakt N 
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(stikstof)depositie, ook in natuurgebieden in de wijde omgeving en legt een enorme druk op 
wegen doordat zeer zwaar materieel wordt gebruikt. Hoe groen zijn groen grondstoffen? 

 Het bestuur ziet biomassa als een belangrijk onderdeel van de energietransitie. 
Wetenschappelijk onderzoek (vooral vanuit Groningen) is optimistisch over de kansen van 
biomassa in de productie van energie.  
 

13. Indieners Programmacommissie & Willie Raaijmakers - Categorie 3 
 
r. 27 t/m 41 (p. 4) vervangen 
hele alinea biobased economy vervangen door 
De biobased economy is een economie die gebaseerd is op biomassa: groene, hernieuwbare 
grondstoffen, zoals hout en resten van landbouwproducten. De overgang naar een biobased economy 
vereist samenwerking tussen wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs, agrarische sector, chemische sector 
en overheid. GroenLinks ziet grote kansen voor zo’n biobased economy in Groningen. Wij hebben de 
kennis en de ruimte en, niet te vergeten, een perfecte infrastructuur met een kennisstad en veel 
landbouwareaal daaromheen.  
Dit biedt grote groeikansen voor onze provincie: door verschillende sectoren, zoals de agrarische en de 
chemische, met elkaar te verbinden ontstaan er win-win situaties op verschillende niveaus. De chemische 
industrie maakt veel gebruik van fossiele grondstoffen, maar groene grondstoffen kunnen de chemische 
industrie duurzaam maken. Dat gebeurt al, bijvoorbeeld bij BioMCN Delfzijl, maar GroenLinks wil dat het 
meer gebeurt! Het gebruik van hernieuwbare grondstoffen blijkt bijkomende voordelen te hebben. 
Sommige productieprocessen zijn op basis van groene grondstoffen een stuk korter. Dit levert 
energiebesparing op. Op basis van groene grondstoffen zijn ook nieuwe producten mogelijk, die niet uit 
aardolie gemaakt kunnen worden. Het gebruik maken van biomassa kan ook nadelen hebben, zoals 
concurrentie met voedselproductie en teveel grondgebruik, met als gevolg verlies van biodiversiteit. Om 
deze nadelen te voorkomen moet de inzet van biomassa aan strenge duurzaamheidscriteria voldoen. 
Advies: positief 
 

14. Indiener I. Robertus – Categorie 2 
 
r. 44 (p.4) - toevoegen 
De provincie gaat samen met gemeenten voortvarend aan de slag om de werkgelegenheidskansen van 
kwetsbare groepen (WSW-ers, Wajongers en oud ID-ers) te vergroten. Experimenten, bv met vormen van 
een basisinkomen, worden door de provincie materieel en immaterieel ondersteund. 
Advies provinciaal bestuur: negatief 

 Motivatie indiener: hiermee is GroenLinks consequent met vernieuwing bezig. 
 Het bestuur betwijfelt of dit een taak van de provincie is. 

 
15. Indiener I. Robertus - Categorie 2 

 
r. 6 (p.5) - toevoegen 
Om te kunnen innoveren is goed (vak)onderwijs essentieel. 
Advies: negatief 

 Indiener is van mening dat vakonderwijs essentieel is en benoemd dient te worden. 
 Het gaat hier om onderwijs in de breedst mogelijk zin en niet om een bepaald soort onderwijs. 
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16. Indiener I. Robertus – Categorie 2 
 
r. 28/29 (p.5) actiepunt 1 - toevoegen 
Onderzoek naar voor- en nadelen van basisinkomen instellen. 
Advies: positief (onderzoek doen is wel een taak van de provincie). 
 

17. Indiener I. Robertus – Categorie 2 
 
r.41 (p.5) actiepunt 9 - schrappen 
Advies provinciaal bestuur: negatief 

 De indiener vindt dit geen taak van de provincie.  
 Het provinciaal bestuur acht dit wel degelijk een taak van de provincie. 

 
 
Hoofdstuk 2 

Ter kennis name 
 

18. Indiener I. Robertus - Categorie 1 
 
r. 18/19 (p.7)- schrappen 
Starters en mensen ... energieprijzen 
Advies: positief 
 

19. Indiener I. Robertus - Categorie 1 
 
r.47 (p.7) - vervangen 
Reeds meer dan twee jaar 
door 
Het is duidelijk dat 
Advies: positief 
 

20. Indiener I. Robertus - Categorie 1 
 
r.48 (p.7)- schrappen en vervangen 
Vanaf dat moment al  
door  
GroenLinks pleit voor een drastische 
Advies: positief 
 

Ter stemming 
 

21. Indiener I. Robertus - Categorie 2 
 
r. 11/12 (p.7) – vervangen 
Vergisting van ... voldoen. 
door 
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Als de grondstoffen aan strenge duurzaamheidseisen voldoen zou vergisting van biomassa groen gas 
kunnen leveren. 
Advies: positief 
 

22. Indiener Dwars – categorie 2 
 
r. 24 (p.7) – toevoegen  
Na: (…) goedkopere particuliere woningen. 
Er moet een revolverend fonds worden opgericht, waaruit leningen voor duurzame verbouwingen aan 
een woning kunnen worden verstrekt. 
Advies: positief 
 

23. Indiener I. Robertus - Categorie 2 
 
r. 35/36 (p.7) - vervangen 
Ook kunnen er kleine windmolens op daken van bedrijven of van particulieren geplaatst worden. 
door 
Het gebruik van kleine windmolens (bijv. 'wokkels') op daken van bedrijven en particuliere woningen 
moet sterk worden gestimuleerd. 
Advies: positief 
 

24. Indiener A. Nolles – Categorie 2 
 
r. 22/23 (p.8) actiepunt 8 – vervangen 
Promoten van het gebruik van kleine windmolens die op particulier terrein geplaatst kunnen worden. 
door 
Het bevorderen van het gebruik van kleine windmolens en het particulier en maatschappelijk bezit van 
energiebronnen, mensen zelf eigenaar maken van hun energiebron. 
 

25. Indiener I. Robertus – categorie 3 
r.29 (p.8) actiepunt 11 - schrappen 
Advies: negatief 

 De indiener stelt dat grote windturbines achterhaalde techniek betreft, ook al afkomstig van 
molochbedrijven. Aanleg en onderhoud in zee is duur en dus onrendabel. Voor minder kosten 
kan met stimuleren van wokkels meer rendement (en betere bewustwording voor 
energiebesparing) veel gewonnen worden. 

 Het bestuur wil de leden erop wijzen dat de koers van de Tweede kamer fractie en de Provinciale 
Statenfractie tot nu toe was gericht om deze windparken te verwezenlijken. Er is veel inzet 
gepleegd voor deze windparken. Het bestuur acht een koersverandering in dit geval niet 
wenselijk. 

 
Opmerking van het bestuur: als amendement 25 wordt aangenomen dan komt 26 te vervallen. De 
intenties zijn namelijk strijdig met elkaar (de een is voor windturbines op zee en de ander is tegen). 
 

26. Indiener A. Nolles – Categorie 2 
 
r. 20/21 (p.8) actiepunt 7 – vervangen 
Een grotere bijdrage aan de landelijke doelstellingen voor de productie van duurzame energie leveren. 
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door 
Een grotere bijdrage leveren aan de landelijke doelstellingen voor productie van duurzame energie, 
onder meer door plaatsing van windmolens op zee, vanuit de Eemshaven. 
Advies: negatief 

 Het bestuur adviseert negatief; niet vanwege de inhoud of intentie van het amendement maar 
omdat het verdubbeling in de tekst oplevert met actiepunt 11.  

 
27. Indiener I. Robertus – categorie 2 

 
r. 30/31 (p. 8) actiepunt 12 – toevoegen 
We gaan voor een wokkel op elk dak. 
Categorie 2 
Advies: negatief 

 De indiener heeft geen toelichting. 
 Het bestuur is van mening dat GroenLinks kiest voor de meest optimale vorm (wokkel of anders) 

en bovendien valt de wokkel al onder het algemene “initiatieven.” 
 

28. Indiener Dwars – categorie 2 
 
r. 33 (p.8) actiepunt 14 - vervangen 
Geen kolencentrales 
door 
Geen nieuwe kolencentrales 
Advies: negatief 

 De indiener vindt dat er al kolencentrales in de provincie Groningen staan, en het wordt het zeer 
lastig om deze op korte termijn te sluiten. Het willen voorkomen van nieuwe kolencentrales is 
een reëler doel. 

 Het provinciaal bestuur geeft aan dat onze achterban heeft duidelijk gemaakt dat ze helemaal 
geen kolencentrales wil. 

 

 
Hoofdstuk 3 

Ter kennisname 
 

29. Indiener I. Robertus - Categorie 1  
 
r.41 (p.2) - toevoegen  
te zijn, moet er met respect met onze aarde en haar bewoners om worden gegaan  
Advies: positief 
 

30. Indiener I. Robertus - Categorie 1  
 
r.41 (p.2) - toevoegen  
te zijn, moet er met respect met onze aarde en haar bewoners om worden gegaan  
Advies: positief 
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31. Indiener H. Meendering - Categorie 1 
 
r. 6- schrappen 
meer kleinschalige 
Advies: positief 
 

32. Indiener H. Meendering – Categorie 1 
 
r. 31 - toevoegen 
Na Groenlinks ook 
 

Ter stemming 
 

33. Indiener I. Robertus – Categorie 2 
 
r. 6 (p.9) – schrappen  
met zowel grootschalige akkerbouwers als meer kleinschalige melkveehouders. 
Advies: negatief 

 De indiener stelt dat de tekst niet actueel is. De melkveebedrijven zijn met uitzicht op verval van 
melkquota met enorme staloppervlakken uitgebreid.  

 Het bestuur denkt dat de intentie van de schrijver is te laten zien dat er grote diversiteit is in het 
gebruik van de ruimte in Groningen en zou die intentie willen behouden. 
 
34. Indiener I. Robertus – Categorie 2 

 
r.16/17 (p.9) – schrappen 
Als er niet snel wordt ingegrepen dan verdwijnen landschapselementen als houtwallen, slingerende 
sloten, dijken en wierden. 
Advies: negatief 

 De indiener vindt dit achterhaald.  
 Het bestuur is van mening dat er genoeg landschapselementen zijn die de behouden dienen te 

worden. 
 

35. Indiener H. Meendering - Categorie 2 
 
r. 24 (p.9) - vervangen  
Biologische 
door  
Kleinschalige 
Advies: positief 
 

36. Indiener H. Meendering - Categorie 3 
 
r. 24 – 25 (p.9) tussen deze regels toevoegen 
De schaalvergroting en intensivering van de landbouw wordt sterk gestimuleerd door het Europese 
landbouwbeleid. De schaalvergroting gaat in de provincie Groningen extra snel, omdat er nog ruimte is 
en omdat de provincie Groningen het op dit moment ondersteunt. Als we niets doen zal de 
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schaalvergroting in de melkveehouderij de komende jaren nog sneller gaan, omdat de melkquota 
verdwijnen. Dit alles heeft negatieve effecten op natuur en landschap, op dierenwelzijn en op de 
omwonenden die er veel last van hebben. GroenLinks wil dit niet en zet daarom in op een duurzame, 
meer extensieve landbouw. We willen geen megastallen en beperken het agrarisch bouwblok tot 
maximaal 2 ha en niet 4 ha, zoals de vorige coalitie met PvdA en D66 heeft geregeld. 
Wat we wel willen is… 
Advies: positief 
 

37. Indiener H. Meendering - Categorie 2 (in samenhang met bovenstaand amendement!) 
 
r. 25 (p.9) - schrappen 
Biologische 
Vervangen: biologische 
Toevoegen na landbouw: die 
Advies: positief 
 

38. Indiener H. Meendering - Categorie 3 
 
r. 27 t/m 30  (p.9)- schrappen 
Deze stijging van het volume in de productie is nodig, zodat er een lagere prijs kan komen voor de 
consument en een betere positie voor de boeren. Deze positie wil GroenLinks verstevigen door biologische 
landbouw speerpunt te maken van het landbouwbeleid en te zorgen voor regionale samenwerking. 
Advies: positief 
 

39. Indiener H. Meendering - Categorie 2 
 
r. 34 (p.9) - toevoegen 
Na maken invoegen:  
Weidegang van koeien moet onderdeel worden van het Groninger Verdienmodel. 
Advies: positief 
 

40. Indiener H. Meendering - Categorie 2 
 
r. 1 t/m 8 (p.10) verplaatsen naar pagina 9 boven regel 37 
advies: positief 
 
Opmerking van het bestuur: als de amendementen van H. Meendering allemaal worden aangenomen, 
dan luidt de (nieuwe) integrale tekst van de huidige paragraaf biologische landbouw vanaf regel 24 
als volgt: 
 
Kleinschalige landbouw  
De schaalvergroting en intensivering van de landbouw wordt sterk gestimuleerd door het Europese 
landbouwbeleid. De schaalvergroting gaat in de provincie Groningen extra snel, omdat er nog ruimte is 
en omdat de provincie Groningen het op dit moment ondersteunt. Als we niets doen zal de 
schaalvergroting in de melkveehouderij de komende jaren nog sneller gaan, omdat de melkquota 
verdwijnen. Dit alles heeft negatieve effecten op natuur en landschap, op dierenwelzijn en op de 
omwonenden die er veel last van hebben. GroenLinks wil dit niet en zet daarom in op een duurzame, 



10 
 

meer extensieve landbouw. We willen geen megastallen en beperken het agrarisch bouwblok tot 
maximaal 2 ha en niet 4 ha, zoals de vorige coalitie met PvdA en D66 heeft geregeld. 
Wat we wel willen is biologische landbouw; die levert naast goed en gezond voedsel ook een bijdrage aan 
de kwaliteit van natuur en landschap en aan een beter milieu. De provincie Groningen geeft wat 
GroenLinks betreft ruimte aan biologische landbouw. Door lokale streekmarkten te promoten, verstevigt 
GroenLinks ook de positie van lokale producten. Daarnaast dient ook de gangbare landbouw te 
verduurzamen. Door het Groninger Verdienmodel van toepassing te laten zijn op alle uitbreidingen van 
melkveehouderijen, kan hier een grote slag geslagen worden. Nu wordt het Verdienmodel alleen gebruikt 
om mega-koeienstallen mogelijk te maken. Weidegang van koeien moet onderdeel worden van het 
Groninger Verdienmodel. Bijen staan aan de basis van biodiversiteit. Om de wilde bijen en hommels te 
helpen wil GroenLinks meer bloeiende planten langs bermen en slootkanten. 
 

41. Indiener G. van der Kroef – Categorie 2 
 
r. 13 (p.9) – toevoegen (na te laten grazen.) 
Wanneer de provincie plannen ontwikkelt voor ruimtelijke ingrepen of werkzaamheden, is het belangrijk 
dat vooraf goed wordt beoordeeld of er - naast de wettelijk verplichte toets voor beschermde inheemse 
soorten – ook mogelijke nadelige consequenties voor uitheemse soorten en individuele dieren zijn. 
Advies: positief 
 

42. Indiener G. van der Kroef – Categorie 2 
 
r. 37 (p.10) - toevoegen  
- dus ook de wolf-  
Nieuwe tekst: Groot wild – dus ook de wolf – is van harte welkom in Groningen 
Advies: positief 
 

43. Indiener G. van der Kroef – Categorie 2 
 
r.37 (p.10) – toevoegen (extra actiepunt)  
De belangen van dieren vormen een zelfstandig argument om verkeersmaatregelen te nemen, 
bijvoorbeeld bij oversteekplaatsen voor padden, otters, en reeën. 
Advies: positief 
 

44. Indieners G. van der Kroef & I. Robertus – Categorie 2 
 
r. 43 (p.10) - toevoegen 
Na Natuurlijker, bij-vriendelijk beheer van oevers, bermen en ander groen.  
extra zin: Dit betekent dat de provincie geen gif als bijvoorbeeld imidacloprid gebruikt in haar bermbeleid. 
Advies: positief 
 

45. Indiener G. van der Kroef – Categorie 2 
 
r. 43 (p.10) - toevoegen 
Extra actiepunt onder actiepunt 17: Dierenbeschermingsorganisaties maken deel uit van de 
faunabeheereenheid. 
Advies: positief 
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46. Indiener G. vander Kroef – Categorie 2 
 
r. 48 (p.10) - toevoegen 
(Nieuw actiepunt) Om energieverspilling en lichtvervuiling tegen te gaan, wordt de straatverlichting langs 
provinciale wegen gedempt en worden energiezuinige ledlampen geplaatst. 
Advies: positief 
 

47. Indiener Dwars – Categorie 2 
 
r.36 (p.10) actiepunt 12 – vervangen 
Diervriendelijke oplossingen voor de overlast door ganzen, dus geen ganzen doden. 
door 
Er wordt naar een zo diervriendelijke manier gezocht om de overlast door ganzen tegen te gaan. Waarbij 
er geen ganzen meer hoeven te worden afgeschoten. 
Advies negatief 

 De indiener stelt dat Ganzen een plaag vormen in de Nederlandse natuur. Om deze plaag te 
bestrijden vinden zij het nog praktisch onvermijdelijk om af en toe een gans te doden. Ze stellen 
tevens dat we als GroenLinks wel moeten blijven zoeken naar manieren om afschot zoveel 
mogelijk te voorkomen 

 Het provinciaal bestuur is van mening dat alle manieren van ganzen doden moeten worden 
voorkomen en niet alleen afschieten. Bovendien zijn er financiële compensaties van de provincie 
beschikbaar als middel om met de overlast om te gaan. De praktijk van afgelopen jaren leert dat 
dit geen grote uitgave voor de provincie blijkt te zijn.  

 
 

48. Indiener H. Meendering – Categorie 2 
 
r. 17 t/m 47 (p. 10)  
Het hernummeren actiepunten zonder inhoudelijke aanpassingen en wel als volgt:  
Actiepunten 
1. Het Nationaal Natuurnetwerk (vroegere EHS) wordt compleet gerealiseerd in Groningen.  
2. Inzetten op agrarisch natuurbeheer zodat de natuurwaarden op landbouwgronden behouden 

blijven of zelfs verbeteren. 
3. Herstellen van het natuurlijke ecosysteem van de Eems-Dollard. 
4. De Waddenzee beter beschermen tegen bedreigingen, zoals de intensieve visserij en 

delfstoffenwinning. 
5. Actief landschapsbeleid voeren om het karakteristieke landschap te beschermen, te behouden en 

waar nodig te herstellen. 
6. Geen uitbreiding van intensieve veehouderijen en grootschalige melkveehouderijen en maximaal 

agrarisch bouwblok niet 4, maar 2 hectare. 
7. Vergroeningsmaatregelen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid toepassen bij alle 

agrarische bedrijven en duurzaamheid als voorwaarde bij alle agrarische uitbreidingen. 
8. Gebruik van meststoffen in de landbouw terugdringen en gebruik van schadelijke 

bestrijdingsmiddelen verbieden. 
9. Subsidies voor bij-vriendelijke akkerbouw en tuinbouw en voor de imkers. 
10. Vismigratie van zout- naar zoetwater wordt waar mogelijk bevorderd door de aanleg van 

vistrappen bij sluizen en gemalen.  
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11. Vasthouden van gebiedseigen water, waardoor aanvoer van (vervuild) zoet water uit het 
IJsselmeer niet meer nodig is. 

12. Slaperdijken, slimme, groene dijken en kwelderversterking worden gebruikt als bescherming 
tegen zeespiegelstijging. 

13. Diervriendelijke oplossingen voor de overlast door ganzen, dus geen ganzen doden. 
14. Groot wild is van harte welkom in Groningen.  
15.  Voorlichten over het belang van minder vleesconsumptie. (De provincie geeft zelf het goede 

voorbeeld door een vleesvrije dag in de kantine te hanteren).  
16. Verbieden van plezierjacht; wilde dieren alleen afschieten als laatste redmiddel. 
17. Natuurlijker, bij-vriendelijk beheer van oevers, bermen en ander groen. 
18. Milieubeleid per regio met strikte afspraken met het bedrijfsleven, met name in de Eemsdelta. 
19. Streng toezicht en handhaving op verleende vergunningen om duurzame innovaties door te 

voeren. 
20. Instellen fonds voor verplaatsing van bedrijven op niet-wenselijke locaties, bijv. naast woonwijk. 
Advies: positief 
 

 
Hoofdstuk 4 

Ter kennis name 
 

49. Indiener Werkgroep Mobiliteit – Categorie 1 
 
r. 5 t/m 7 (p. 11) – vervangen 
Bestuurders van auto's die op groen gas of op elektriciteit rijden worden in de watten gelegd door 
financiële voordelen en door op veel plaatsen oplaadpunten 
door 
Bestuurders van auto's die op groen gas of op elektriciteit rijden krijgen momenteel al financiële 
voordelen en bovendien worden op veel plaatsen oplaadpunten gerealiseerd. 
Advies: positief 
 

50. Indiener Werkgroep Mobiliteit – Categorie 1 
 
r. 47 actiepunt 8 (p. 11) – vervangen 
Bussen bij nieuwe concessie op waterstof en groen gas laten rijden 
door 
Bussen bij nieuwe concessie zo duurzaam mogelijk laten rijden 
Advies: positief 
 

Ter stemming 
 

51. Indiener I. Robertus 
 
r.5t/m 7 (p. 11) – schrappen 
Advies: negatief 

 De indiener stelt dat misbruik is aangetoond en dat dit geen taak is van de provincie 
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 Het bestuur ziet het wel een taak van de provincie is en is er niet van overtuigd dat omdat er 
misbruik is gemaakt de regelingen moeten worden afgeschaft. Er wordt ook misbruik gemaakt 
van sociale voorzieningen en die schaft men ook niet zomaar af. 

 
Opmerking van het bestuur: als dit amendement wordt aangenomen komt het amendement 49 van de 
Werkgroep Mobiliteit (categorie 1) te vervallen. 
 

52. Indiener Werkgroep Mobiliteit – categorie 2 
 
r. 26 (p. 11) - (erna) toevoegen 
Tot slot moet op de langere termijn de verdere verbetering van de OV verbinding met Leek/Drachten niet 
uit het oog worden verloren. Ook wordt hierbij nadrukkelijk aan spoor gedacht. 
Advies: positief 
 
 

Hoofdstuk 5 

Ter kennis name 
 

53. Indiener A. Nolles – Categorie 1 
 
r. 44-46 (p. 13) – vervangen 
Voor Groenlinks valt een bibliotheek niet samen met een stenen gebouw. Een systeem van een voorraad 
boeken verdeeld over buurtcentra en scholen,… 
door 
Een bibliotheek is meer dan een stenen gebouw met een verzameling boeken. Het is ook een 
ontmoetingsplaats en een plek waar mensen even tot rust, of op adem kunnen komen. Wij hopen dat 
met de inzet van vrijwilligers en met hulp vanuit de samenleving, vooral de kleinere bibliotheken ruimere 
openingstijden kunnen krijgen. 
Advies: positief 
 

Ter stemming 
 

54. Indiener Werkgroep Buitenland – Categorie 2 
 
r.46 (p. 14) actiepunt 13 – toevoegen 
De provincie vervult een voorbeeldrol wat betreft sociaal verantwoord ondernemen door een traject in te 
zetten dat er toe leidt dat de provincie Groningen de titel van "Fair Trade provincie" krijgt. 
Advies: positief  
 

 
Hoofdstuk 6 

Ter stemming 
 

55. Indiener van der Kroef – Categorie 2 
 
r. 5 (p. 16) – vervangen 
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Beleid wordt samen mét de bewoners gemaakt.  
door 
GroenLinks wil dat beleid samen mét de bewoners wordt gemaakt.  
Advies: positief 
 

56. Indiener Werkgroep Buitenland – Categorie 2 
 
r. 7 (p.16) actiepunt 3– toevoegen 
Initiatieven op het gebied van mondiale bewustwording zijn hierbij inbegrepen. 
Nieuwe tekst:  
Veelbelovende initiatieven van groepen bewoners worden ondersteund door middel van de inzet van 
kennis en geld. Initiatieven op het gebied van mondiale bewustwording zijn hierbij inbegrepen. 
Advies: positief 
 

57. Indiener van der Kroef – Categorie 2 
 
r. 13 (p. 16) - vervangen 
Gemeentelijke herindeling in Groningen is hard nodig. 
door 
GroenLinks vindt dat gemeentelijke herindeling hard nodig is. Deze herindeling vindt plaats in 
samenspraak met de betreffende gemeenten.  
Advies: positief 
 

 
Hoofdstuk 7 

Ter kennis name  
 

58. Indiener Werkgroep Buitenland – Categorie 1 
 
r. 46 (p. 17) – vervangen 
De provincie bankiert bij een groene, duurzame bank. 
door 
De provincie bankiert bij een bank die bankiert volgens de principes van groen en sociaal en 
maatschappelijk verantwoord bankieren. 
Advies: positief 
 
 
 
 
 
 


