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Geachte commissieleden,  

 

Namens uw voorzitter, de heer R. van Niejenhuis, nodig ik u uit voor de gecombineerde 

commissievergadering van de gemeenteraad Groningen op woensdag 5 februai 20.00 – 22.30 uur in 

de oude raadzaal.   

 

Conform  

A3a. Aanpassing belastingverordeningen 2020 (24779-2020) (Raadsvoorstel 16-1-2020) 

Het college stelt de raad voor om bouwmaterialen die op gemeentegrond zijn geplaatst in 

verband met het voorkomen of herstellen van aardbevingsschade vrij te stellen van de 

precariobelasting. Verder stelt het college een technische aanpassing voor in de omschrijving 

van een tweetal gebieden met betaald parkeren in de Verordening parkeerbelastingen en tot 

slot een aanpassing van de Verordening compensatie onroerendezaakbelastingen voor. Deze 

aanpassing heeft tot doel te voorkomen dat ook de opslag op de OZB-tarieven voor het Fonds 

Ondernemend Groningen (Het Fonds) gecompenseerd wordt. 

 

A3b. Harmonisatie subsidieregeling oud papier (34973-2020) (Raadsvoorstel 22-1-2020) 

De regelingen verschillen inhoudelijk maar beperkt van elkaar. In het kader van harmonisatie 

heeft het college besloten om de subsidieregels zoals oud gemeente Groningen deze tot nog 

toe hanteert, per 1-1-2020 van toepassing te verklaren voor de gehele nieuwe gemeente 

Groningen en daartoe nadere regels oud papier 2020 vast te stellen. De regels hebben geen 

negatieve effecten voor de inzamelaars van oud papier in resp. Groningen, Ten Boer en Haren. 

(later toegevoegd, zodat het nog op 12 februari 2020 kan worden vastgesteld) 

 

Inhoudelijk 

B1 Hardt Hyperloop testcentrum Meerstad-Noord (24569-2020) (Collegebrief 15-1-2020)  

Eind oktober 2019 is de provincie Groningen gevraagd mee te doen aan de bieding voor een 

Europees testcentrum voor de Hyperloop, een duurzaam vervoers- en transportsysteem. Met 

deze techniek kunnen met behulp van vacuümtechniek personen en goederen op hele hoge 

snelheden in capsules door een buis worden vervoerd. Op 20 december heeft het bedrijf Hardt 

Hyperloop bekendgemaakt zich in Groningen te willen vestigen. Meerstad-Noord 

aangewezen als zoekgebied voor grootschalige energieproductie. De realisatie van een 

hyperloop testcentrum en een energielandschap bij Meerstad-Noord gaan goed samen. De 

gemeente heeft zich bereid verklaard de benodigde grond voor het testcentrum in bruikleen te 

geven. Met deze brief wordt de raad geïnformeerd over het proces voorafgaand aan deze 

bekendmaking.  

De directe omwonenden van de beoogde locatie aan de Zuiderweg zijn op 12 december 

geïnformeerd door de gemeente door middel van huisbezoeken en indien niet thuis een brief. 

De informatieavond in Scharmer op 8 januari is bezocht door ruim 200 mensen. Het 

testcentrum volgt de planologische procedures die vereist zijn conform de 

Omgevingswet. De gemeente zorgt voor de planologische toetsing en ziet toe op het 

omgevingsmanagement. Het college spreekt van een participatieproces op maat. Naar 

verwachting kost het participatieproces minimaal een half jaar, waarna de planologische 

procedure gevoerd kan worden.  

Bespreking van deze collegebrief is aangevraagd door de fracties: CU, 100%, GL, SP, PvdD  

 



B2. Verloop jaarwisseling 2019-2020 en beantwoording raadsvragen ex art 38 RvO (GL, PvdD, 

S&S, 100%G) over Vuurwerkshow op gebiedsniveau en afsteken restvuurwerk op 

nieuwjaarsdag (3462-2020)(collegebrief 22-1-2020) 

Ook in de gemeente Groningen heeft men te maken met de negatieve gevolgen die het 

afsteken van vuurwerk met zich meebrengt. Het college is van mening dat er naast de 

maatregelen die nu al worden genomen er een volgende stap gezet dient te worden. Die stap 

moet zijn dat er een verbod komt voor het meest gevaarlijke vuurwerk: vuurpijlen en 

knalvuurwerk. Evenals vorig jaar heeft de gemeente zich met diverse ketenpartners (stichting 

Wij, stichting HALT, de politie en de brandweer) op de jaarwisseling voorbereid. Er zijn 

afspraken gemaakt met de bewoners van diverse wijken, er zijn voorlichtingslessen gehouden, 

objecten met een potentieel brandrisico zijn verwijderd en er waren 10 vuurwerkvrije zones. 

Daarnaast is er op voorhand aan zes personen een gebiedsgebod opgelegd.  

De dagen voorafgaand en de jaarwisseling zelf is vanuit het perspectief van openbare orde 

relatief rustig verlopen. Grote incidenten zijn in de hele gemeente uitgebleven.  

De totale schade aan gemeentelijke eigendommen bedraagt €104.000,-. Dat is een aanzienlijk  

hoger bedrag dan vorig jaar. De toename van de schade dit jaar wordt hoofdzakelijk 

veroorzaakt door een vernielde houten brug over een vijver.  

Vervanging van deze brug kost €60.000,-. 

De agendacommissie heeft besloten dit raadsvoorstel te agenderen. 

 

B3 Stand van zaken experiment gesloten coffeeshopketen (34452-2020) (Collegebrief 22-1-2020) 

De gemeente Groningen is door de burgemeester genomineerd om deel te nemen aan het 

experiment gesloten coffeeshopketen. De wet experiment gesloten coffeeshopketen is 

inmiddels aangenomen door de eerste kamer. De regelgeving is echter nog niet helemaal 

afgerond, de vaststelling van het besluit en de ministeriële regeling zijn nog niet afgerond.  

Tijdens de bespreking van de aanmelding van het experiment heeft uw raad aangegeven dat de 

gemeente ervan uitgaat dat er geen extra kosten gemoeid zijn met het experiment.  

Het rijk heeft enkele weken geleden mondeling laten weten dat er een bedrag van €150.000,- 

per deelnemende gemeente beschikbaar is voor de voorbereiding van het experiment. Dat is 

aanzienlijk lager dan de gemeente Groningen heeft begroot, dat ligt op €275.000,-. 

Voor de experimenteerfase heeft het Rijk toegezegd dat er een tegemoetkoming komt maar er 

is nog geen duidelijkheid over de hoogte van die tegemoetkoming. Mogelijk komt hier medio 

2021 meer duidelijkheid over. De kosten voor de experimenteerfase zijn begroot op 

€215.000,-. 

Deze tussenstand van zaken leidt nog niet tot conclusies. Als er meer duidelijkheid is 

informeert de burgemeester de raad daarover.  

De agendacommissie heeft besloten dit raadsvoorstel te agenderen. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de voorzitter, 

                     

Annemarieke Weiland, 

Raadsadviseur 


