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Titel motie : Recreatie op hoger niveau 

Datum PS : Woensdag 9 november 2022 

Onderwerp : Begroting 2023 

 

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenstaand 

onderwerp:  

Constaterende dat:  

Het verkennend onderzoek naar aanleiding van de motie ‘wielrennen op hoger niveau’ kansen 

ziet voor fietsbergen in de provincie Groningen; 

Het onderzoek tevens heeft uitgewezen dat er concrete punten moeten worden uitgewerkt; 

Overwegende dat:  

 Een publiek toegankelijke berg naar de Drentse voorbeelden van de ‘Col du VAM’ en 

de ‘Muur van Emmen’ een aantrekkingskracht kan hebben op zowel (sportieve) 

Groningers als op toeristen van buiten de provincie; 

 Realisatie van een berg voor fietsers en wandelaars goed past binnen het streven van 

de provincie om met investeringen in sport en bewegen een bijdrage te leveren aan de 

vitaliteit en gezondheid van onze inwoners; 

 De berg onderdeel kan worden van de fiets- en wandelknooppunten door het 

Groningse landschap, waarbij bovendien een koppeling gemaakt kan worden met de 

hiervoor genoemde bergen in onze buurprovincie Drenthe; 

 Er mogelijkheden zijn om samen met lokale ondernemers en verenigingen op en 

rondom de berg activiteiten en evenementen te organiseren die de regionale economie 

en leefbaarheid een verdere impuls kunnen geven;  

 De gemeente het Hogeland serieuze belangstelling voor het concept heeft en daarvoor 

reeds een projectorganisatie heeft gevormd; 



 Het onderzoek heeft aangetoond dat er kansen liggen voor de uitvoering van 

provinciale beleidsdoelstellingen (o.a. op het terrein van de vrijetijdseconomie, sport 

& bewegen, fietsstrategie, regionale economie en natuur & landschap). 

Roepen het College van Gedeputeerde Staten op:  

Een vervolgonderzoek te doen naar aanleiding van het eerste onderzoek van Afvalzorg n.a.v. 

de motie ‘Wielrennen op hoger niveau’ van 7 juli 2021. 

Bij dit onderzoek zullen de volgende punten verder uitgewerkt worden:  

 Een gedetailleerde uitwerking van de verschillende varianten op de twee locaties 

(Veendam en Usquert); 

 De impact op de wettelijke taak van nazorg (technisch en financieel); 

 De verdere uitwerking van de impact op andere provinciale belangen, zoals 

ruimtelijke kwaliteit, landschap, ruimtelijke ordening en (kansen voor) duurzame 

ontwikkeling, vrijetijdseconomie en energie; 

 Een gedetailleerde raming van de kosten; 

 Te komen met een dekkingsvoorstel, waarin ook wordt uitgewerkt in hoeverre er 

mogelijkheden zijn om inkomsten te genereren door middel van de realisatie van een 

zonnepark of door gebruik te maken van secundaire grondstoffen;  

 In het dekkingsvoorstel te komen met een voorstel waarin aangegeven wordt wat in 

redelijkheid de bijdrage van de Provincie Groningen kan zijn in de realisatie van een 

fietsberg.  

Hierbij worden vanzelfsprekend de omgeving en de gemeenten Veendam en het Hogeland 

nauw betrokken.  

Ruimte te zoeken in de begroting voor 60.000 euro om dit onderzoek uit te voeren.  

En gaan over tot de orde van de dag.  

Paula Benjamins-van Oudheusden, D66  

Rinze van der Born, ChristenUnie 

Robert de Wit, CDA 

Eric Jan Bennema, VVD 

Ankie Voerman, Partij voor de Dieren 

 
           


