
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   In te vullen door de voorzitter 

 

MOTIE 

 

M - 
 

 

 

Titel motie : Noodhulp kans voor Groningse Maatschappelijke Ondernemingen 

Datum PS : 29 juni 2016 

Onderwerp : Voorjaarsnota 

 

           

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van 

bovenvermeld onderwerp; 

 

Constaterende dat: 

 we leven in een onstabiele wereld waarin er een constante vraag is naar hulp- en 

noodgoederen; 

 de Verenigde Naties (rapport ‘One humanity: shared responsibility’) en de Tweede 

Kamer (motie 34300, XVII, nr. 42, D66/PVDA) zoeken naar mogelijkheden om aan 

deze vraag te voldoen en om deze hulp- en noodgoederen duurzaam te 

produceren in sociale werkplaatsen in Nederland. 

 

Overwegende dat: 

 er op 4 juli aanstaande een verkennend gesprek plaatsvindt tussen diverse niet-

gouvernementele organisatie (NGO’s) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken 

(directie Stabiliteit en Humanitaire zaken) over het toekennen van deze productie 

aan een cluster van maatschappelijk betrokken ondernemingen in Nederland;  

 dit een kans is voor de Groningse maatschappelijke ondernemingen; 

 dit goed is voor de Groningse werkgelegenheid;   

 de voornoemde partijen hebben aangeven dat de gesprekken en 

onderhandelingen over het (eventueel) toekennen van deze productie gebaat zijn 

bij een actieve positionering van de Provincie Groningen, en haar maatschappelijk 

betrokken ondernemingen, als potentiele partij voor uitvoering van deze productie. 

 

 



Roepen het college op: 

1. de kans om de productie van deze nood- en hulpgoederen naar Groningen te 

halen actief oppakken; 

2. de vertegenwoordigers van de diverse NGO’s en het Ministerie van Buitenlandse 

zaken schriftelijk te informeren met als doel het positioneren van de Provincie 

Groningen, en haar maatschappelijk betrokken ondernemingen, als potentiele 

productielocatie(s);  

3. Provinciale Staten te informeren over de voortgang. 

 

en gaan over tot de orde van de dag!  
 

1. CDA, Ronald Knegt 

2. SP, Sandra Beckerman 

3. D66, Tim Zwertbroek 

4. CU, Stieneke van der Graaf 

5. GroenLinks, Arjen Nolles 

6. PvdA, Eugenie Stolk 

7. VVD, Mirjam Wulfse 

8. Groninger Belang, Bram Schmaal 

9. PVV, Ton van Kesteren 

 


