
Titel motie: Leerwerkpaviljoenen 
Datum PS: 11 november 2020 
Onderwerp: Begrotingsbehandeling 

De Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovengenoemd 
onderwerp, 

Constaterende dat: 
- Werken en leren op afstand de afgelopen maanden een forse impuls hebben gekregen - De 

verwachting is dat dit blijvende effecten heeft op onze manier van werken 
- Een snelle internetverbinding en een goede werkplek voor studenten, werknemers en 

ondernemers daarmee een steeds exclusievere randvoorwaarde wordt in ons werken en leren 
- Door de toename van werken en leren op afstand ontmoeting afneemt 
- Er veel leegstaande panden in onze provincie staan die een nieuwe bestemming kunnen 

krijgen 
- Thuiswerken als onderdeel van werken op afstand voor veel mensen lastig kan zijn door tal 

van omstandigheden, zoals een niet toereikende werkplek, een luidruchtige omgeving of een 
instabiele internetverbinding. 

Overwegende dat: 
- Leerwerkpaviljoenen een innovatieve bijdrage kunnen leveren aan het nieuwe werken waarin 

locatie-afhankelijkheid afneemt 
- Door middel van leerwerkpaviljoenen waarin toegankelijke flexibele werkplekken met het 

snelste internet worden aangeboden, een alternatief voor thuiswerken kan worden geboden. 

Voorts overwegende dat: 
- Leerwerkpaviljoenen kunnen bijdragen aan de sociale samenhang in kernen aangezien 

studenten, werknemers, werkgevers en ondernemers vanuit verschillende sectoren en 
generaties, elkaar hier ontmoeten 

- Deze toevoeging aan de mogelijkheden om werken en leren op afstand te faciliteren kunnen 
bijdragen aan de positieve neveneffecten die dit heeft, zoals minder reisbewegingen, minder 
uitstoot en een verminderde noodzaak om te wonen waar we werken 

- Hiermee een impuls kan worden gegeven aan het vestigingsklimaat in de regio. 

Verzoeken het college om: 
- Samen met gemeenten te onderzoeken waar behoefte is aan het ontwikkelen van 

leerwerkpaviljoenen 
- Provinciale Staten actief te informeren over de voorgang van dit onderzoek 

En gaan over tot de orde van de dag: 

Robert de Wit – CDA 
Pascal Roemers - PvdA
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