1

Bijlage 2: VERSLAG
Gewestelijke Vergadering zaterdag 30 november 2019.
Locatie: Ons Pand, Haddingestraat 10, Groningen.
1 Opening en vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. Een aantal leden heeft zich afgemeld,
waaronder de vertegenwoordigers van de Waterschappen.
2 Verslag van de Gewestelijke Vergadering 24-05-2019
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen vragen gesteld n.a.v.
3 Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat er gewerkt wordt aan een nieuwjaarsreceptie in
januari. En dat de website een nieuw uiterlijk heeft, bovendien gescheiden
is van de website van de stad Groningen. Er komt nog een tabblad voor Club
Noord, waarin de 4 noordelijke gewesten samenwerken en ontwikkelen.
Frank Menger vraagt hoe de coördinatie van de SPD met Brussel/Den Haag
verloopt en/of vorm gegeven wordt.
4 Werkplan en Begroting 2020
Jasper Eijsink merkt op dat de inleiding te sterk intern gericht is. Hoe is dit
te combineren met hetgeen in het voorwoord (zichtbaar naar buiten)
opgetekend staat. De voorzitter legt uit hoe we binnen de vereniging te
werk gaan en zegt toe een aanpassing te zullen doen.
Paula Grit vraagt hoe het beste de afdelingen te betrekken zijn bij het
scouten. Jan Lunsing stelt voor een scoutingcommissie te vormen. Er meldt
zich een aantal leden dat zitting wil nemen in deze commissie. De JS is als
het ware vertegenwoordigd doordat gewestelijk bestuurslid Wouter Schipper
in de scoutingcommissie zit maar de JS zal gevraagd worden naar meer
deelname bij het scoutingproces. José van Schie vindt dat hier in januari al
mee van start moet worden gegaan. De kandidaten kunnen stage lopen bij
staten- en raadbijeenkomsten, wethouders etc.
De begroting en het werkplan zijn daarmee vastgesteld.
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5 Actualiteit van de Staten- en TK fracties
José van Schie verwoordt als vicefractievoorzitter de actuele onderwerpen
van de Statenfractie. Staten breed is er overeenstemming bereikt dat de
economie versterkt moet worden, dat er naar brede welvaart wordt
gestreefd in de Provincie. Een motie van de PvdA is aangenomen, met
uitzondering van de PvdD.
Het stikstof dossier. De landelijke en plaatselijke regels weken van elkaar
af; er is nu een aanpassing/verbetering gemaakt. Het standpunt van de
partij in de staten is dat we verder moeten komen in deze crisis.
Vergunningen en maatregelingen verbeteren. Zorgvuldigheid past daarbij.
Op 29-11 verscheen een nieuw akkoord welke nu bestudeerd wordt. Daarbij
komt geen verdere uitbreiding van landbouw/veeteelt; een nieuw
landbouwbeleid voor de Provincie. E.e.a. om CO2 reductie te
bewerkstelligen.
De regionale energietransitie. Hierbij is de vraag hoe draagvlak te verkrijgen
voor nieuwe vormen van elektriciteit en warmte. De buitengebieden dienen
vol meegenomen te worden.
Pascal Roemers houdt zich bezig met dossier Zuidelijke Ringweg, Isolde den
Haring met Leefbaarheid. Richart Joling wordt nu Statenlid i.v.m. het
vertrek van José; zij wordt wethouder in Midden Groningen i.v.m. het
vertrek van Anja Woortman.
Er worden vragen gesteld m.b.t. het bevingsdossier en de
versterkingsopgave. Het nieuwe wetsvoorstel dat op komst is belooft een
bureaucratisch monster te worden. Staten, gemeenten en TK ledenkomen in
het verweer.
Er wordt voorts opgemerkt dat er veel onduidelijkheid bestaat over de
zoutwinning. Advies is zeer kritisch te zijn, ook de minister hierop
aanspreken.
En tot slot wordt het een compliment gegeven aan de Provincie omdat zij
“de poot stijf heeft gehouden” bij de boerenprotesten. Na een kleine
discussie wordt afgesproken een thema bijeenkomst te organiseren over de
energietransitie. Hierin mist de ruimtelijke ordening; het aantal
voorzieningen ligt bijvoorbeeld veel te ver van de steden af.

William Moorlag schets een beeld van het kabinet: het kibbelt, kabbelt en
keuvelt. Er lijkt een tweespalt in de coalitie, de VVD en het CDA willen i.t.t.
de andere partijen in het kabinet een kringlooplandbouw beleid.
Voor het stikstofbeleid geldt dat in Nederland als relatief klein gebied veel
te veel CO2 productie heeft. De boeren bevinden zich in een bedrijfsmodel
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keurslijf. Wellicht komen er nieuwe juridische procedures omdat dit
kabinetsbeleid niet werkt. Het zou een goede benadering zijn als er minder
dieren in de agrarische sector worden toegelaten.
We dienen nu een basis te leggen voor de energietransitie 2030-2050.
Waterstofenergie in Groningen; het vervoersysteem heeft veel te veel
vliegbewegingen. Een alternatief systeem MOET! De Lely-lijn wordt weer
geagendeerd om meer treinverbindingen te bewerkstelligen.
Opmerking van Frank Menger: In het NPG ontbreekt het INW, de
ontstekingsnorm. Voorts zijn de ambtenaren op het ministerie
blokkeerfriezen en werken de NS en het ministerie aan een 2e bypass bij
Zwolle.
Henk Nijboer meldt dat hij woensdag het debat over de ‘kinderbelasting’
bijwoont en zal gaan voor de ouders (nog meer dan nu in het nieuws is) die
gedupeerd zijn.
Ook gaat de TK fractie tegen de begroting stemmen vanwege het beleid van
de woningnood en de verhuurdersheffing.
Reacties.
Henk Buseman (wethouder) roert het jeugdbeleid aan. Hierover wordt door
het GB ook een thema bijeenkomst georganiseerd.
Jan Lunsing heeft zich geërgerd over de aandacht die uitging naar de
procedure die het kabinet zou hebben gevolgd. Meer aandacht zou moeten
uitgaan naar de gevallen doden.
Henk Nijboer vertelt dat in de beeldvorming en media wellicht dat beeld is
ontstaan maar dat de PvdA fractie zich heel anders en in het voorstel van
Jan veel positiever heeft opgesteld.
Afsluitend concludeert de voorzitter dat er twee thema bijeenkomsten
zullen worden georganiseerd: Energietransitie en Jeugdbeleid.
Koffie
De voorzitter nodigt eenieder uit voor een 10 minuten kopje koffie om
vervolgens de presentatie van Willem Foorthuis te volgen.

4

6 Willem Foorthuis
De visie op de toekomst in Groningen. De visie richt zich op nieuw
te vormen regionale en lokale ketens.
De PPT presentatie kan niet worden getoond vanwege falende apparatuur en
wordt derhalve aan de leden nagestuurd.
7 Rondvraag en afsluiting
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. waarna
Na afloop soep en een broodje.

