
 

 

    In te vullen door de voorzitter: 

 

MOTIE 

 

M - 
 

Titel motie:  Wielrennen op hoger niveau 

Datum PS:  7 juli 2021 

Onderwerp:  Kadernota 2021-2025 en Voorjaarsmonitor 2021 

 

           

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

onderwerp: 

 

Constaterende dat: 

▪ De provincie in haar beleid de ambities heeft ‘beweeg- en sociaalinclusief’ te denken en 

daarbij de fiets, sportief en recreatief, op één zet, 

▪ Er koppelingen mogelijk zijn tussen deze ambities en de doelstellingen van de provincie 

op andere beleidsterreinen, 

▪ De provincie op dit moment nog geen volwaardige ‘berg’ heeft die toegankelijk is voor 

fietsers (wielrenners) en wandelaars, maar hiervoor wel kansen zouden kunnen liggen op 

voormalige vuilstortplaatsen, 

 

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 

zelf als toeristen van buiten de provincie, 

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

provincie om middels 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 ontplooien die de regionale economie en 

leefbaarheid een verdere impuls kunnen geven,  

▪ Dit voorstel daarmee raakvlakken heeft met doelstellingen van de provincie op 

verschillende beleidsterreinen (o.a. vrijetijdseconomie, sport & bewegen, fietsstrategie, 

regionale economie en natuur & landschap), 



Roepen het College van Gedeputeerde Staten op:  

▪ Een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren naar welke voormalige vuilstortplaatsen in 

onze provincie publiek toegankelijk gemaakt kunnen worden voor fietsers en wandelaars, 

en naar het draagvlak hiervoor in de omgeving, 

▪ Daarin samen op te trekken met gemeente(n), bedrijven en maatschappelijke partners, 

▪ Het onderzoek uiterlijk eind 2021 af te ronden en de uitkomsten hiervan te delen met 

Provinciale Staten, 

 

en gaan over tot de orde van de dag. 
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