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Voorzitter: de heer H.E.H. van Niejenhuis 

Aanwezig: de dames M. Wijnja (GroenLinks), L.L.B. Wobma (SP), I. Jacobs-Setz (VVD), E.H. 

Hessels (VVD), M.E. Woldhuis (100% Groningen), K.A. Blauw (PVV) en de heren J. Sietsma 

(GroenLinks), M. van de Laan (PvdA), B.N. Benjamins (D66), I. Venhuizen (D66), J.P. Dijk (SP), 

G.B.H. Brandsema (ChristenUnie), T. van Zoelen (PvdD), M. Bolle (CDA), L.E.J. van der Laan 

(Stadspartij), M.J.H. Duit (Student en Stad) 

Wethouders: de heren K.F. Schuiling (burgemeester), R. van der Schaaf (PvdA), P.S. de Rook 

(D66) 

Namens de griffie: A. Weiland (raadsadviseur) 

Inspreker 1: Mevrouw Of (namens omwonenden beoogde locatie Project Hyperloop) 

Inspreker 2: De heer West, namens west Vuurwerk BV 

A1. Opening en mededelingen 
00:19:56 

Voorzitter: Goed, dames en heren welkom in de raadzaal of thuis, mee luisterend. We zijn 

bijna compleet. Mevrouw Blauw van de PVV heb ik al gezien, ja, die komt nu ook binnen, 

welkom. We hebben vanavond drie inhoudelijke agendapunten te behandelen met elkaar, 

daarvoor heeft u per fractie zeven minuten spreektijd en het college heeft daarvoor, denk ik, 

25 minuten. Het staat niet op mijn blaadje, maar daar ga ik vanuit. Er hebben zich twee 

insprekers gemeld, daar zullen we straks aan toekomen bij de inhoudelijke punten. Ik vraag 

eerst even links en rechts van mij of er mededelingen vanuit het college zijn. 

00:20:38 

De heer Van der Schaaf: Ja, dank u voorzitter, van mijn kant een mededeling, gaat over de 

voortgang van de versterkingsopgaven en de dorpsvernieuwing. U heeft een uitgebreide 

mail gehad met, zoals we hebben afgesproken, in een actualiteitsdebat, een aantal weken 

geleden, met de stand van zaken, dat hebben we ook met de begeleidingscommissie 

afgesproken, dat u dat regelmatig krijgt, zodat u op de hoogte blijft van wat er allemaal 

speelt in onze gemeente. Denk dat het wel goed is om even aandacht te geven aan de 

berichtgeving de afgelopen weken over de afspraken die gemaakt zijn met de NCG, met het 

Rijk en allerlei partijen om te komen tot versnelling. Er zijn allerlei berichten al verschenen 

dat het nu allemaal toch een stuk sneller gaat. Ik denk dat iedereen met elkaar zoiets heeft 

van eerst zien en dan geloven, maar goed het kan wel van grote betekenis zijn ook voor onze 

gemeente. En we zullen dit, de betekenis van de genomen versnellingsmaatregelen, de 

betekenis die dat heeft bijvoorbeeld voor een project in onze gemeente, verbeteren van het 

bewonersperspectief, vergroten van de regie van de gemeente, het akkoord met de 

bouwpartijen, de betekenis ervan zullen wij duiden in het lokaal plan van aanpak, wat wij 

binnenkort gaan aanbieden en ook ter bespreking hier kunnen agenderen als u dat wilt. 

00:21:55 
Voorzitter: Vanuit de burgemeester nog mededelingen? Nee? Oké, dan heb ik nog een 



mededeling dat wethouder De Rook wat later is, die zal zo zich nog bij ons aansluiten, maar 

verwacht rond half negen, zal hier over een kwartiertje zijn. 

A2. Vaststelling agenda 
00:22:11 

Voorzitter: Goed, de vaststelling van de agenda, zijn daar opmerkingen bij? Geen 

opmerkingen? Dan is die bij deze vastgesteld. 

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

A3b. Harmonisatie subsidieregeling oud paper (34973-2020) (Raadsvoorstel 22-1-2020) 
00:22:22 

Voorzitter: Dan doorlopen we even de conformstukken. A3a "De aanpassing van de 

belastingverordening", de vraag is aan de Commissie of dit conform naar de raad kan? Dit is 

het geval en ook "De harmonisatie van de subsidieregelingen oud papier"? Die kan ook 

conform naar de raad. Ja, mooi. 

A4. Rondvraag 
00:22:38 

Voorzitter: Dan heeft er iemand gemeld voor de rondvraag, dat is de heer Brandsma van de 

ChristenUnie. Gaat uw gang. 

00:22:43 

De heer Brandsma: Ja, dank u wel voorzitter. Afgelopen maandagavond kwam ik op de 

website van Sikkom een artikel tegen over jongeren uit Paddepoel, die zich in 

YouTubevideo's voordoen als gangsters en gewapend rondlopen door de wijk. In het artikel 

werd ook een teaser van het tv-programma "Dennie op straat" getoond, waarin een jongen 

van 14 een enorm kapmes toont waarmee hij op straat loopt. Op de vraag waarom hij met 

zo'n enorm mes rondloopt antwoordt hij dat dat tegen de vijand is. En op de vraag wie de 

vijand is, roept de groep dat dat 4-3 is, waarbij 4-3 staat voor Vinkhuizen, de laatste twee 

cijfers van de postcode. Sikkom om wist te melden dat de politie inmiddels onderzoek doet 

naar aanleiding van die beelden. En de ChristenUnie maakt zich zorgen na het zien van deze 

beelden en ook heeft de Socialistische Partij tijdens de laatste raadsvergadering vragen 

gesteld over de toenemende onrust in de wijk Selwerd en hebben we in oktober in de 

commissie gesproken over de aanpak van problematische jeugdgroepen, waarbij opviel dat 

de toon van de brief minder positief was dan in eerdere brieven. De ChristenUnie vraagt zich 

af hoe de burgemeester deze ontwikkelingen duidt, welk beeld hij bij de situatie in deze 

wijken heeft en wat er tegen gedaan wordt. En daarnaast zouden we graag op de hoogte 

gehouden willen worden over verdere ontwikkelingen op dit gebied. Dank u wel. 

00:23:51 
Voorzitter: Gaan we naar de burgemeester. 

00:23:57 
De heer Schuiling: Eerst even over het programma dat morgen misschien wordt uitgezonden 

waarin inderdaad een minderjarige jongen te zien is met een kapmes. Laat volstrekt helder 

zijn dat bedreiging, openbare geweldpleging en ook verboden wapenbezit strafbaar is. En 

dan maakt het niet uit of dat via video of op straat plaatsvindt. Vandaar dat de politie naar 

aanleiding van de beelden meteen een onderzoek is gestart naar de identiteit van de 

jongeren met het mes en ik kan u ook melden dat de politie denkt inmiddels te weten om 



wie het gaat en dat deze jongen inmiddels ook is gehoord. Hij ontkent de jongen in het 

filmpje te zijn en dat betekent dat het onderzoek nog verder gaat. Het programma besteedt 

aandacht aan het fenomeen "Drillraps". Dat is iets wat populair is geworden vanuit een 

bepaalde muziekstroming en dat is onderdeel van de jeugdcultuur. Ik zeg u er wel bij, heb ik 

mij laten vertellen. Het is overgewaaid uit het buitenland en we zien het op meerdere 

plekken in Nederland ontstaan. Rappen op zich, daar is niks mis mee, misschien ook niet met 

"Drillraps", maar het moment dat er sprake is van bedreiging, geweldpleging of verboden 

wapenbezit, worden niet getolereerd en dat blijkt ook uit eerdere aanhoudingen en 

vervolgingen van een aantal jongeren uit Paddepoel, mede naar aanleiding van de 

onlinevideo, waar de wapens in werden getoond. Belangrijk is nu om die opnames te zien in 

de bredere context van de jeugdproblematiek. We zien op verschillende plekken een 

toename van overlast door jongeren, toename van verboden wapenbezit, dat in sommige 

gevallen gepaard gaat met geweldsdelicten. Een ontwikkeling die mij, zoals ik vorig jaar ook 

al in deze commissie heb medegedeeld, ernstige zorgen baart. Inmiddels is het zo dat we 

onze aanpak op de problematische jeugdgroepen op vijf verschillende groepen toepassen. 

Ook jongeren buiten deze groepen veroorzaken in wisselende groepen overlast en maken 

zich schuldig aan de criminaliteit. Jongeren staan met elkaar in contact via de social media, 

ze ontmoeten elkaar op scholen en ze treffen elkaar ergens in de stad. Wijkagenten, 

jongerenwerkers hebben over het algemeen een goed contact met de jongeren, hebben ook 

de groepen goed in beeld. De problematiek in de gezinnen is verder complex, niet eenvoudig 

te doorbreken. De jongerenwerkers geven aan dat het ontwikkelen van talenten, waaronder 

ook een opname van Drill Music, een positieve uitwerking kan hebben. Het is een uiting van 

sociaal maatschappelijke problematiek, waar deze jongeren vaak in zitten. Anderzijds zien 

we ook dat een deel van de jongeren regelmatig in aanraking komt met wapens en over de 

grens gaat en dat hebben we bij die "Drillrap", waar u het over heeft, gezien en daar maken 

ze dus eigenlijk misbruik van dit fenomeen om indruk te maken. De brede 

jeugdproblematiek, zoals ook specifiek het gebruik van verboden wapens en bedreigingen in 

de video's, heeft onze aandacht. We kijken met onze partners naar de oplossingen om de 

problematiek, waarvan ik me heel goed kan voorstellen dat het op verschillende plekken in 

onze gemeente tot gevoelens van onveiligheid leidt, om dat aan te pakken. En zoals gezegd, 

daar zijn we ook mee bezig en daarbij leren we ook van andere steden en dat betekent dat 

we in maart u een update zullen geven over specifiek die "Drillraps" in onze stad, waarbij 

jongeren met wapens elkaar uitdagen en de maatregelen die we daarbij zullen treffen, ook 

met u zullen delen. Ik hecht eraan voorzitter, om de vraag iets uitgebreider te 

beantwoorden, gelet op de ernst van datgene wat we hebben gezien. 

00:28:17 

Voorzitter: En wij hebben ademloos naar u geluisterd. Is uw vraag beantwoordt meneer 

Brandsma? Ik zie dat mevrouw Woldhuis graag nog iets wil vragen. Dat ga ik dan toestaan. 

00:28:24 
Mevrouw Woldhuis: Ja, even naar aanleiding van deze update. U zei van maart krijgen we 

een collegebrief hierover. Wordt dan het hele aspect ook van nou de vele overvallen, die 

door die jongeren wordt gepleegd op dit moment, et cetera, et cetera. Wordt dat ook 

uitgebreid nog in meegenomen, in de brief die u in maart wilt sturen? 



00:28:48 
De heer Schuiling: Mijn beantwoording nu, is mede opgesteld in overleg met het Openbaar 

Ministerie en dat betekent, dat ik in mijn woordvoering hierover een klein beetje 

terughoudend ben, omdat er ook een aantal strafrechtelijke aspecten, met name in de 

opsporingssfeer aan vastzitten. Voor zover ik ga antwoorden, zal dat altijd in 

overeenstemming zijn, zodanig dat wij het strafrechtelijk onderzoek niet zullen belast. 

00:29:20 

Voorzitter: Mevrouw Wobma. 

00:29:22 

Mevrouw Wobma: Dank u wel voorzitter. Ik wil vragen of de burgemeester in maart ook kan 

komen met een diepere analyse van de voedingsbodem, die hier onder ligt. U gaf al aan er 

zit een bredere problematiek achter, in gezinnen, buurten. De SP zou graag zien dat u daar in 

maart ook nog iets extra, iets meer, over kan vertellen. 

00:29:51 
De heer Schuiling: Ja. Ik zal proberen het wat breder te trekken. Ik kom net uit een overleg 

met de collega's van Amsterdam en Rotterdam en Den Haag, waar dit soort fenomenen zich 

ook afspelen en we gaan ook een beetje proberen om de analyse, die we hierover maken, 

wat breder te trekken. 

B1. Hardt Hyperloop testcentrum Meerstad-Noord (24569-2020) (Collegebrief 15-1-2020) 
00:30:11 
Voorzitter: Dank u wel. Dan gaan wij over naar het eerste inhoudelijke agendapunt, dat is 

agendapunt B1 "De Hyperloop", "Het Hardt Hyperloop Testcentrum". Welkom. Precies op 

tijd voor agendaput B1, "Hyperloop Testcentrum in Noord-Nederland", bij Meerstad, daar 

heeft zich 1 inspreker voor gemeld en ik wil u graag het antwoord geven. Ik weet niet goed 

naar wie ik moet kijken? Ja. Gaat uw gang, u heeft drie minuten de tijd en er zit daar een 

knopje op de microfoon. Ja. 

00:30:47 
Mevrouw Of: Wij zijn hier met een kleine delegatie van de omwonenden van het gebied 

waar de Hyperloop moet komen en wij zijn eerlijk gezegd geschrokken van de komst van die 

Hyperloop, of de mogelijke komst van Hyperloop. Wij wonen net als de mensen in Meerstad, 

daar in dat gebied, in rust en ruimte en u moet beslissen hoe het verder gaat, maar wij 

hebben vragen en ook zorgen. Die hebben we al even gestuurd in de notitie, die u gekregen 

heeft. Hardt heeft naar eigen zeggen 25 miljoen begroot en heeft daar ook naar eigen 

zeggen geen additionele kosten bij begroot, dus wij vragen ons af of er nagedacht is over 

infrastructurele aanpassingen en de kosten daarvan, zoals de kade die gebouwd moet 

worden voor aanvoer van groot materieel. We vragen ons af of de wegen daar het 

bouwverkeer aankunnen en zo niet, wat moet daar dan gebeuren en wie betaalt dat. De 

brug bij de kleine sluis is maar één spoor, dus we vragen ons af, als er daadwerkelijk veel 

meer bezoekers of mensen die daar werken komen, kan dat dan, kan die brug dat aan of 

wordt het niet heel druk daar. Is er rekening gehouden met de kosten die de afsluiting van 

onze weg, de Zuiderweg, met zich mee kan brengen, zoals het aanleggen van een veilig 

fietspad of een mogelijke brug of tunnel waarschijnlijk niet, is er bij tracé van de Hyperloop 

rekening gehouden met de geplande ondergrondse hoogspanningsleiding, die daar ook in 



het gebied gepland staat en hoe zit het met de weg naar de NAM-locatie. Wij hebben 

gehoord dat een veiligheidszone eromheen zit en over die weg eigenlijk helemaal niks 

gebouwd mag worden, is daar over nagedacht of wordt dat opgelost. We vragen ons ook af 

hoe duurzaam het project is. Als het, zoals gepland, na 10 jaar weer afgebroken wordt of 

verwijderd wordt. Wie gaat dat verwijderen, wie gaat het verwijderen mocht het project 

niet slagen na één jaar, na de kosten van de 25 miljoen zijn begroot voor een jaar draaiend 

te houden. En hoeveel werkgelegenheid komt er eigenlijk, er wordt mee geschermd dat er 

heel veel nieuwe banen en werkgelegenheid komt, maar Hardt zelf zegt het is 10 tot 15 

medewerkers. Wat zijn concrete plannen voor de samenwerking met Hanze, RUG en 

Noorderpoort? Zijn er al daadwerkelijk plannen gemaakt voor of nog niet? Allemaal vragen 

om mee te nemen in de overweging. 

00:34:20 
Voorzitter: Wilt u ook nog iets meegeven, want u spreektijd zit er bijna op. 

00:34:22 
Mevrouw Of: Ja ik ja. 

00:34:23 

Voorzitter: Dan ga ik het toestel nog even kort iets beter geven, maar de drie minuten 

spreektijd zijn inmiddels verstreken. 

00:34:29 
Mevrouw Of: Dus het is letterlijk onze achtertuin, maar het is ook uw achtertuin. Wij willen 

gewoon meegeven, ga overwegen. Al die vragen zijn hier oplossingen voor en ja, dat was 

het. 

00:34:47 
Voorzitter: Wordt nog even iets ingefluisterd. 

00:34:48 
Mevrouw Of: Ja, nou ja, hij zegt nog even, de aansluiting met Meerstad, er moet een brug 

komen, dat is een beetje onduidelijk waar die dan moet komen, want Meerstad zelf heeft 

een plan om aan de ene kant laat te komen en dat moet ook en in het plan staat aan de 

andere kant en er wordt gezegd dat het een goede aansluiting met Openbaar Vervoer is, 

maar dat is in Meerstad en dat is een heel eind daar vandaan. 

00:35:18 
Voorzitter: Helder. Dank u wel voor uw bijdrage. Er zijn een aantal mensen die vragen willen 

stellen, dus blijft u nog even zitten als u wilt. Ik ga eerst naar mevrouw Jacobs. 

00:35:26 
Mevrouw Jacobs: Dank u wel voorzitter, dank ook wel voor het inspreken. U heeft heel veel 

vragen gesteld, maar wat ik eigenlijk mis is wat u ervan vindt, want stel nou dat de 

additionele kosten worden gedekt, dat er nagedacht over de infrastructuur, dat er 

nagedacht is over de duurzaamheid, vindt u het dan allemaal een goed idee, want dat heb ik 

eigenlijk uit uw betoog niet heel erg gehoord. 

00:35:46 
Mevrouw Of: Ik vind het zelf geen goed idee, de meesten daar vinden het ook geen goed 



idee. Het is een landelijk gebied en wij vinden het geen goed idee om daar eigenlijk een 

soort bedrijventerrein van te maken. 

00:36:02 
Voorzitter: Helder. Volgende vraag, ja. 

00:36:03 

Mevrouw Jacobs: Ook niet als additionele kosten worden gedekt en ook niet als er over de 

brug is nagedacht, ook niet als er over duurzaamheid wordt nagedacht en ook niet al er over 

het Openbaar Vervoer wordt nagedacht? 

00:36:15 
Mevrouw Of: Nou wij zijn ons wel bewust over het feit dat wij geen claim kunnen leggen ook 

op onze rust en ruimte daar, dat er wel eens iets gaat gebeuren, alleen hoe het nu, op de 

manier zoals dat nu gegaan is, nou daar waren we gewoon heel erg van geschrokken en ik 

ben benieuwd of dat allemaal daadwerkelijk opgelost wordt. 

00:36:41 

Mevrouw Jacobs: Dank u wel. 

00:36:42 
Voorzitter: De heer Dijk heeft ook een vraag voor u. 

00:36:44 
De heer Dijk: Ja, er is onlangs een bijeenkomst geweest en ik sprak u net al even op de hal en 

toen hadden jullie het over keukentafelgesprekken. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe die 

keukentafelgesprekken volgens jullie, volgens u, verlopen. 

00:37:01 
Mevrouw Of: Nou wat wij meegekregen hebben en gemerkt hebben, is wat we eigenlijk ook 

al een beetje vermoeden, namelijk dat er heel veel aannames waren, maar dat er ook nog 

heel veel vragen zijn bij Hardt zelf en ook bij de gemeente. Tenminste degene die van de 

gemeente aanwezig was en dus dat bevestigde ons eigenlijk in het idee dat het nog geen 

gelopen race is mogelijk. 

00:37:27 
Voorzitter: Zijn er nog andere vragen? Ja, meneer van der Laan, gaat uw gang. 

00:37:33 
De heer Leendert van der Laan: Ook in navolging van de VVD-collega, wat is uw grootste 

angst? Is dat bijvoorbeeld het toenemen van drukte of het verlies aan uitzicht? Kunt u daar 

nog iets specifieker over zijn? 

00:37:48 

Mevrouw Of: Ik vind zelf dat het een gebied is waar ik me andere dingen kan voorstellen en 

dat ik een Hyperloop of een bedrijfsmatig iets als een Hyperloop, zo zie ik het dan, dat ik dat 

ergens anders me beter zou kunnen voorstellen dan in dit gebied. Nou ja, noem op, wel 

woonbestemming, wat er eerst bedacht was, er is een energiebestemming nu, dus dat 

wordt ook nog uitgezocht. De grootste angst is denk ik, dat het inderdaad een soort 

bedrijventerrein gaat worden. 



00:38:27 
Voorzitter: De heer Van Zoelen heeft een vraag aan u en ik stel voor dat dat dan de laatste 

vraag is en dat we daarna naar de commissie gaan. 

00:38:33 

De heer Van Zoelen: Ja, ik heb nog één vraag. Bent u van mening dat u, of vindt u dat u op 

tijd betrokken bent bij het proces? Bent u op tijd op de hoogte gesteld van de plannen daar? 

Wat is uw mening daarvan of bent u voor een voldongen feit geplaatst. 

00:38:49 
Mevrouw Of: Op het moment zelf voelt het heel erg als laat en voor een voldongen feit 

geplaatst, vooral ook omdat er heel erg, het klonk heel erg alsof het allemaal al in kannen en 

kruiken was en dat, nou ja, het was al gepland zeg maar. Gaandeweg het proces hebben we 

gemerkt dat het natuurlijk nog niet zo lang bekend was allemaal, dus dan is het, als je schrikt 

in het begin, altijd te laat. Nou we hadden wel liever gezien dat we daadwerkelijk ook op dat 

moment meer informatie hadden gekregen. We kregen de mededeling en daarna was er 

eigenlijk 2-3 weken geen informatie meer beschikbaar voor ons. Ja. 

00:39:44 

Voorzitter: Dank u wel voor uw bijdrage. We kijk nu naar de commissie, wie mag ik het 

woord geven over dit onderwerp als eerste? Meneer Van der Laan, gaat uw gang. 

00:40:00 

De heer Leendert van der Laan: Zoals met veel experimenten is er nog veel onduidelijkheid 

over de vestiging van de Hyperloop. We zijn blij dat er direct na het uitlekken van de plannen 

gesprekken gestart met omwonenden van de aangewezen plek voor de Hyperloop. We 

hebben echter ook wel begrip voor de bezwaren van omwonenden. Het is ook niet zomaar 

wat als er een experimentele Hyperloop van 3 kilometer wordt aangelegd in een 

woongebied waar je nu nog vrij uitzicht hebt. Provincie Groningen draagt zo'n drie miljoen 

euro subsidie bij en de gemeente Groningen heeft zich bereid verklaard, althans dat hebben 

wij begrepen voor de grond om die als testcentrum in bruikleen te geven. Kan de gemeente 

Groningen naast de kosten van inspraak, vergunningverlening en ambtelijke ondersteuning 

nog andere kosten tegemoetzien. En de inspreker verwees er ook al naar, zoals bijvoorbeeld 

de kosten van algehele gebiedsinrichting, parkeerplaatsen, fietspaden et cetera. Graag daar 

een toelichting van het college. Grosso modo staan wij als Stadspartij niet negatief tegen het 

experiment van de Hyperloop. Tot zover voorzitter. 

00:41:11 
Voorzitter: Dank u wel. De heer Van Zoelen, gaat uw gang. 

00:41:14 
De heer Van Zoelen: Ja, dank voorzitter. Eind vorig jaar konden we het in de landelijke 

dagbladen in groot gedrukte letters lezen; Groningen krijgt een 3 kilometer lange Hyperloop 

als testbaan. Een duurzaam vervoers- en transportsysteem dat in de toekomst uitkomst kan 

bieden voor snel voeren over lange afstanden. En de collegebrief informeert ons over het 

verloop en vervolg van de bieding, dus over hoe het proces verlopen is en daar hebben wij 

enkele kanttekeningen bij. Het college, zoals we lezen, ziet Hyperloop goed samengaan met 

het energielandschap van Meerstad-Noord waar wegens het economisch tij de woningbouw 

ook werd afgeschaft van 10 naar 6 duizend woningen. De Hyperloop zal de komende tien 



jaar werk- en internationaal aanzien verschaffen en daarop besloot dus, zo is als wij het zien, 

het college om zich in het Witboek in te schrijven en op 20 november 2019 bij Hardt in Delft 

in te leveren via de provincie. Op 27 november werd dit bod door ambtenaren in Delft 

toegelicht. De oplettende burger had kunnen vernemen dat we op 3 december voor het 

finale bod waren geselecteerd. Vervolgens heeft de wethouder in de raadscommissie van 11 

december 2019 mondeling toegelicht dat we de bieding gewonnen hadden en dit was dan 

volgens het college dan het moment om op 12 december de bewoners maar eens in te 

lichten middels huisbezoeken en brieven aan de deur. Ja, in de trant van "Beste bewoner, er 

komt een Hyperloop in uw achtertuin. Gefeliciteerd." En de college brief vermeldt gelukkig 

in eerlijkheid, dat niet eenieder daarover even enthousiast was. Dit met vele vragen en 

bezorgdheid tot gevolg, zoals we ook bij de spreker hebben kunnen vernemen. En dit zo 

samenvattende hebben wij de vraag van wat vindt het college van hoe de bewonersinspraak 

in dit proces verlopen is. Had het college niet eerst met omwonenden moeten praten 

alvorens bijvoorbeeld dat bod uit te brengen. En het vervolg van het proces is de papieren 

afhandeling van vergunningen en contracten. Het lijkt eigenlijk al een voldongen feit. De 

provincie zal 3 miljoen euro aan het project bijdragen. 

00:43:19 

Voorzitter: De heer Van Zoelen, u heeft een vraag van de heer Bolle. 

00:43:21 

De heer Bolle: Ja ik was even benieuwd hoe de heer Van Zoelen dat voor zich ziet zeg maar. 

Wanneer bewoners op welk moment moeten worden geïnformeerd, bijvoorbeeld over de 

komst van in dit geval Hyperloop, maar bijvoorbeeld een flatgebouw. Moet dan de 

gemeente, voordat ze, als stel de grond is van de gemeente, moet dan, voordat ze ook maar 

met iemand gaan praten, dus voordat ze met een aannemer gaan praten of met een 

projectontwikkelaar, moeten ze eerst altijd aan de buurt vragen van wat gaat er mee 

gebeuren. 

00:43:53 

De heer Van Zoelen: Goeie vraag, daar kom ik ook op terug nog in mijn woordvoering, maar 

dat is eigenlijk ook wel de vraag die wij hebben, van wat is dat moment precies. En ik vraag 

dat ook aan de wethouder, had dat niet van voordat je dat bod uitbrengt kijken, al moeten 

zien wat de consequenties daarvoor zijn, want eindelijk als je met zo'n partij in zee gaat, dan 

zijn de verwachtingen natuurlijk op dit moment heel erg hoog. En ik zal er ook nog verder 

even op doorgaan. Het vervolg van die afhandeling is dus 3 miljoen euro van de gemeente of 

van de provincie, die bijdraagt. De gemeente geeft de grond in bruikleen en zorgt voor een 

planologische toetsing en ziet toe op het omgevingsmanagement. Eigenlijk gratis service dus 

aan een extern bedrijf, maar wat houdt dit nu concreet in. Wat is het effect van de 

Hyperloop op de ecostructuren en dierenleven in de omgeving. Hoe mooi en duurzaam we 

de Hyperlooptechniek ook vinden, wij hadden graag daarover een mening willen vormen, 

voordat we voor dit, wat voor ons lijkt, voldongen feiten staan. En daarmee kom ik 

misschien ook even weer terug op de vraag van Bolle, ja, dat is eigenlijk ook de vraag die er 

is, we hadden daar waarschijnlijk al eerder over willen nadenken van wat zijn de effecten 

van zo'n bod. 

00:45:02 
Voorzitter: Meneer Van Zoelen, u heeft nog een vraag van de heer Van de Laan van de PvdA. 



00:45:04 
De heer Maarten van der Laan: Ja, ik wil toch de heer van Zoelen vragen van welke ruimte 

ziet u zelf, want zo'n procedure met biedingen werkt met strategische informatie, dus 

volgens mij kun je dan niet van tevoren al te veel met elkaar mededelen. En ik wil de heer 

van Zoelen ook nog graag van goh, bent u ervan op de hoogte dat de formele 

inspraakprocedure en de MER-procedure allemaal nog moet plaatsvinden, dus dat er in die 

zin ook nog wel, formeel gezien, heel veel ruimte is voor inspraak. 

00:45:31 
De heer Van Zoelen: Die vraag wil ik eigenlijk bij de wethouder neerleggen van in hoeverre 

kunnen wij nog terugkrabbelen zeg maar. Ik ben daar wel benieuwd naar. Kunnen wij nu nog 

met de bezwaren en de vragen die opkomen, kunnen we bijvoorbeeld nu nog zeggen van 

wat zijn de consequenties van als we nu zeggen van nou nee, niet die Hyperloop in onze 

achtertuin. 

00:45:48 
Voorzitter: Meneer Van Zoelen heeft nog een vraag van de heer Benjamins en ik wil u als een 

stukje extra service van uw voorzitter ook vertellen dat u bijna vijf minuten van uw 

spreektijd heeft gebruikt. En zijn nog twee dingen op de agenda. Gaat uw gang, 

00:46:00 
De heer Benjamins: Ik ben dan toch wel nieuwsgierig naar hoe de heer Van Zoelen dat hele 

proces voor zich ziet en wat hij eigenlijk als Partij voor de Dieren voor zich ziet wat zou 

moeten gebeuren nu, wat het college zou moeten doen. 

00:46:11 
De heer Van Zoelen: Ja, dan wou ik nou verder gaan met mijn ding. Want hoe mooi we die 

duurzaam en die Hyperloop techniek ook vinden, wij hadden graag daarover een mening 

willen vormen, voordat we eigenlijk voor dat voldongen feit staan en is het college het met 

ons eens dat de raad meer betrokken had moeten zijn, voordat we aan deze bieding gingen 

meedoen. En daarmee leg ik dan de vraag van de heer Benjamins ook bij het college neer. En 

daarbij zal het niet verkoop van de exploitatiegronden, planologische toetsing en 

omgevingsmanagement een financieel kostenplaatje hebben. Dit is in de brief geheel niet 

inzichtelijk en kunnen we de gemeentelijke bijdrage aan de Hyperloop in ecologische en 

geldwaarde nog tegemoet zien. Graag een reactie. 

00:46:50 
Voorzitter: Dank u wel voor uw bijdrage. Ik ga het rijtje nog even af. Meneer Brandsma voor 

de woordvoering. 

00:46:54 
De heer Brandsma: Ja, dank u wel voorzitter. Allereerst wil ik de gemeente en de provincie 

feliciteren met het binnenhalen van het testcentrum en Hardt Hyperloop bedanken voor de 

keuze voor Groningen. Het biedt kansen voor de samenwerking tussen ondernemers, 

onderwijs, onderzoek en overheid, maar ook tussen WO, HBO en MBO. Daarnaast biedt het 

kansen voor economische ontwikkeling, maar wel moeten die kansen dan ook gepakt 

worden. Het testcentrum wordt voor een periode van maximaal tien jaar gebouwd, wat 

maakt dat het een uitdaging wordt om op een duurzame manier, in de zin van langjarig, 

vruchten te plukken van dit initiatief. Het moet helpen de lokale economie, werkgelegenheid 



en kenniseconomie verder te versterken, met een impact die langer duurt dan het bestaan 

van het testcentrum zelf. En voorzitter dan het proces. Naast veel positieve reacties hebben 

omwonenden hun bezorgdheid geuit over de plannen en dat hebben we vanavond 

wederom gehoord ook van de spreekster. Dank daarvoor. In de brief schetst het college op 

een technische manier het proces dat is doorlopen, maar mijn fractie mist een beschouwing 

van het eigen handelen van het college daarin. Had het college het proces achteraf wellicht 

op sommige punten anders aangepakt, gezien de reacties van sommige omwonenden. Mijn 

fractie snapt dat het in dit soort trajecten altijd zoeken is naar een balans tussen informeren 

en het traject goed doorlopen, want zolang er niks zeker is wil je je eigen glazen ook niet 

ingooien. Mijn fractie ziet op dit moment geen steken die het college heeft laten vallen, 

maar ik wil het college toch vragen vanavond iets langer stil te staan bij het proces dat is 

doorlopen en de rol van zichzelf daarin. Dank u wel. 

00:48:18 
Voorzitter: Mevrouw Jacobs. 

00:48:20 
Mevrouw Jacobs: Dank u wel. Ik heb een vraag aan meneer Brandsma. Als u zegt dat u vindt 

dat het college geen steken heeft laten vallen, vindt u dan dat het college het traject goed 

gelopen heeft, want u vraagt het college om te beschouwen zijn eigen handelen, maar 

eigenlijk deelt u al een pluim uit, heb ik dat goed gehoord? 

00:48:37 
De heer Brandsma: Nou voorzitter, het enige wat ik hier aangeef is, ik ben niet de expert op 

het gebied, dus ik weet ook niet juridisch wat wel en niet moet, dus vandaar dat ik het 

college even vraag om daar nog iets verder bij stil te staan, want dat miste ik een beetje in 

de brief, maar met mijn kennis die ik heb zie ik niet gelijk dingen waar ik grote gaten in kan 

schieten. 

00:48:55 
Voorzitter: Nee, dus juridisch gezien wilt u een antwoord, maar als volksvertegenwoordiger 

vindt u in ieder geval wel dat het proces goed gelopen is? Dank u wel. 

00:49:02 
De heer Brandsma: Voorzitter, ik kan mij voorstellen dat het een lastige afweging is, vandaar 

dat ik die balans ook noem van ja, wanneer informeer je. Je gaat ook niet helemaal aan het 

begin informeren, want ja, dan heb je nog niks, dus ik snap dat daar een spanning op zit. En 

ik hoor graag van het college, ja, hoe ze met die spanning is omgegaan en hoe het college 

zelf vindt hoe dat nu gegaan is, ook achteraf gezien, wat er door de bewoners is gezegd. 

00:49:20 
Voorzitter: Helder. Ik kijk naar de andere kant van de tafel, zijn er mensen voor de 

woordvoeding? Meneer Van de Laan van de PvdA. 

00:49:26 
De heer Maarten van der Laan: Hartelijk dank. Net zoals de heer Brandsma wil ik het college 

en de provincie Groningen feliciteren met de komst van de Hyperloop. Wij zien kansen met 

de komst van een Hyperloop, niet alleen op het gebied van werkgelegenheid, maar ook op 

het gebied van de ontwikkeling van onze kennisinstellingen, MBO, HBO, universiteit. Wij zien 

de Hyperloop ook echt als iets, waarvan je zegt van nou, dit is iets waarmee wij Groningen 



op de kaart zetten en wat dat betreft zien we ook het belang hiervan in, hoewel we 

natuurlijk ook de andere kant zien dat het natuurlijk wel een groot project is dat ook 

gevolgen heeft voor de omgeving, dus we roepen het college daarom ook op om daar op 

een gevoelig manier mee om te gaan. En volgens mij proef ik dat ook een beetje in de 

discussie, want het college doet mee met een bod en volgens mij, maar ik denk dat het 

college daar ook nader op in zal gaan, hoort daarbij dat niet op voorhand, bij het doen van 

elk bod, gepraat kan worden met de omgeving. Dat is een beetje inherent aan de procedure 

en mijn persoonlijke mening is dat het niet een goed idee is om daarom maar niet meer mee 

te doen met dit soort biedingen, want dit soort projecten zet je Groningen wel op de kaart, 

maar gezien de aard van het project willen we het college wel met klem opgeroepen om 

zorgvuldig de gevolgen van dit project in kaart te brengen, als je het hebt over geluidshinder, 

ook logistieke en infrastructurele gevolgen. 

00:50:42 
Voorzitter: Meneer Bolle wil graag weten of het echt uw persoonlijke mening of de mening 

van de PvdA-fractie is geloof ik. 

00:50:47 

De heer Bolle: Nee, nee, nee nee. Ik wil weten of de heer Van de Laan zich ervan bewust is 

dat Groningen al op de kaart staat en dat het met dit, dit is een test, het is een project, ze 

gaan testen of dit uiteindelijk gaat werken of we met deze techniek echt daadwerkelijk 

goederen of personen kunnen gaan voeren. En als het dan lukt en als dan, zeg maar, in de 

wereld komt van dit is eigenlijk in Groningen ontwikkeld, ja, dan blijft het plakken aan 

Groningen, maar nu is het een testcentrum en hopen we dat het wat gaat worden. En ik zou 

de heer Van de Laan op willen roepen om in ieder geval die trotsheid, die zekerheid van 

Groningen niet alleen aan dit project te koppelen. 

00:51:25 

De heer Maarten van der Laan: Ja, ik dank de heer Bollen namens de CDA-fractie van harte 

voor deze aanvulling en dan wil ik tot slot nog een vraag stellen en dat is hoe het college de 

toekomst van terrein ziet en ook wat de gevolgen voor de bodem en dergelijke zullen zijn 

van het Hyperloop Testcentrum, want we moeten natuurlijk ook weer verder met Meerstad-

Noord, dank u wel. 

00:51:41 
De heer Maarten van der Laan: Dank u wel. Mevrouw Blauw van de PVV. Oh, de vraag, ja 

gaat uw gang. 

00:51:46 
De heer Van Zoelen: Ja, ik merk dat de heer Van der Laan heel positief is over de Hyperloop. 

Het is ook een mooie technologie. Begrijpelijk, maar ik vraag me dan wel af van ziet de heer 

Van der Laan nog de ruimte hier met de raad om een discussie te voeren of we nou wel of 

niet die Hyperloop willen. 

00:52:01 
De heer Maarten van der Laan: Nou ja, die ruimte zie ik zeker, zoals ik al zei, de formele 

inspraakprocedure en een bestemmingsplanprocedure moet nog plaatsvinden, dus die 

ruimte is er natuurlijk. 



00:52:09 
Voorzitter: Mevrouw Blauw heeft u voor de woordvoering? 

00:52:16 
Mevrouw Blauw: Dank u voorzitter. De PVV juicht het toe dat er binnen onze 

gemeentegrenzen zo'n initiatief plaatsvindt met internationale uitstraling en ook een goede 

zaak dat er zoiets innovatiefs plaatsvindt. Wel hebben wij van omwonenden, dat ook een 

beetje, dat sentiment werd hier ook al neergelegd, van de omwonenden gehoord, dat zij de 

wijze van communiceren van de gemeente, met betrekking tot dit project, niet de 

schoonheidsprijs verdienen. Voor ons is dat ook een beetje de vraag en dat werd hier ook al 

neergelegd, van wat is goed, hoe had het college dit anders gedaan. Toen Groningen het 

project won was iedereen direct lyrisch, behalve de omwonenden geven ze aan, die nergens 

waren gekend, maar ja, wanneer was het moment dat ze daarin gekend hadden moeten 

worden. Er zijn ook wat vragen vanuit de bijeenkomst. In de plannen staat dat de Hyperloop 

maximaal tien jaar op deze locatie komt te staan. Kan het college dat garanderen? Het 

bidboek op pagina 7 staat dat er rekening wordt gehouden met toekomstige uitbreiding van 

de Hyperloop, hoe ziet het college dit? Er wordt volgens het ingediende bidboek in het 

gunstigste geval rekening gehouden met de komst van 10.000 banen, hoe realistisch is dit? 

De provincie neemt 3 miljoen subsidie voor haar rekening, hoe groot is de bijdrage van de 

gemeente Groningen? En mocht de Hyperloop er uiteindelijk komen, dan moet alle 

bouwverkeer en later ook een groot deel van de honderdduizend bezoekers bij de locatie 

kunnen komen. In die toegangsweg bevindt zich de Slochtersluis, waar maar één auto per 

keer overheen kan, het verkeer elkaar niet op de brug passeren. Tijdens de informatieavond 

in Scharmer heeft wethouder De Rook gezegd dat deze brug vervangen gaat worden. Wat 

kost deze vervanging? En wie is verantwoordelijk voor de financiering ervan? Het is ook een 

beetje het kostenplaatje van het testcentrum en wellicht de locatie is voor ons ook wel een 

dingetje, maar over het algemeen, de PVV-fractie juicht dit wel toe. Dank u voorzitter. 

00:54:40 
Voorzitter: De heer Dijk. 

00:54:43 
De heer Dijk: voorzitter, ik stelde mij de vraag af toen die Hyperloop naar Groningen zou 

komen of dat er ter sprake zou komen op wiens grond dat eigenlijk zou gebeuren. Van wie is 

dan de grond waar die Hyperloop zou neer worden gezet. Toen bleek dat op de grond van 

de gemeente te zijn waar eerst een collectief doel was voor de gemeenschap om 

woningbouw te realiseren. En vervolgens bleek Meerstad toch een beetje te groot gepland. 

Er waren wel partijen die daarvoor gewaarschuwd hadden. En toen bleek dat we de 

komende tijd niet gaan bouwen, maar we gaan daar collectief, voor de gemeenschap, gaan 

we daar energie opwekken. Nou ik kan me voorstellen als je in die buurt woont en je denkt 

eerst woningbouw, ik snap dat, dat is voor mijn gemeenschap, voor mij in Groningen. Er zijn 

mensen hier graag willen wonen. Ik begrijp dat dat een paar meter de lucht in gaat. Ik snap 

dat dat voor verkeer zorgt. Ik snap dat mensen een huis moeten hebben, een dak boven hun 

hoofd. Ik snap dat mensen energie moeten hebben, dat was in het geval dat er een energie, 

zonnepanelenpark en dat soort dingen worden geplaatst. Maar ik snap heel erg goed dat 

bewoners nu het idee hebben, waarom komt dit hier. En wat heeft dat te maken met mij als 

Groningen, mij als Groningen in deze gemeenschap. Welk doel dient dit. En dat is meteen 



mijn vraag ook aan het college, wiens doel is dit en in wiens belang is die Hyperloop en alle 

innovatieve en leuke positieve woorden, inclusief de werkgelegenheid, in wiens belang is 

dat, want als het om 10 tot 15 plaatsen gaat, dan weet ik wat voor mensen daar aan het 

werk komen. Als het gaat over de innovatie en alle kennis die daar tot stand wordt gebracht, 

het is allemaal leuk als het allemaal duurzaam is, maar als de overheid of onze 

onderwijsinstellingen daar geen snars aan hebbe, omdat ze daar niet bijkomen, omdat het 

van een bedrijf is, alsjeblieft niet in Groningen. Wij kennen namelijk dat soort bedrijven, die 

al hun kennis en expertise hebben verzameld en nooit meer willen delen en vervolgens 

zeggen, ja jongens, jullie kunnen niet zonder ons als het gaat om de toekomst voor 

energievoorziening. Die bedrijven kennen we, hebben we vaker in Groningen gehad, moeten 

we nooit meer toestaan. Voorzitter, in het Dagblad van het Noorden, ongeveer een uur 

geleden, stond een artikel op hun website dat Provinciale Zeeuwse Courant de bidboek van 

Groningen en Zeeland met elkaar heeft vergeleken en stelt het is wel een beetje rooskleurig 

neergezet hoe de gemeente Groningen heeft gezegd dat er weerstand zou komen of 

eigenlijk weinig weerstand zou komen van omwonenden. Dat dat toch een iets te 

rooskleurig beeld was en dat in het bidboek eigenlijk was gezegd, bezwaren van 

omwonenden, dat zal wel meevallen. Ik heb het niet kunnen controleren, het is een uur 

geleden en toch wil ik daar graag een reactie op van het college en anders mag dat later, hoe 

dat in het bidboek terecht is gekomen en of zij inderdaad van mening is dat die bezwaren 

van omwonenden inderdaad als een te rooskleurig beeld zijn neergezet. Voorzitter met dit 

plan, het college moet dit plan gaan afwijzen, dat is eigenlijk de strekking van de tekst van de 

SP, ondanks alle vragen, want die stellen wij altijd alleen maar om uw plannen eventueel 

minder slecht te maken als u er toch mee gaat instemmen, maar u moet vooral van dit plan 

afwijzen, zolang omwonenden dit niet op gemeentelijk, en dus op hun gemeenschapsgrond, 

willen realiseren en daar zou u meer rekening mee moeten houden. En dan kunnen we het 

gaan hebben over het proces en betrekken en dat soort flauwekul. Volgens mij is er een 

bijeenkomst geweest. Je kan verwachten dat, als er 200 mensen zijn, dat er weerstand komt. 

Ik snap die weerstand heel goed. Maar hou op met over het proces praten, laten we het 

over de inhoud hebben. 

00:58:18 

De heer Van Zoelen: Ik heb een vraag aan de heer Dijk. 

00:58:24 

Voorzitter: Ja, gaat uw gang. 

00:58:25 
De heer Van Zoelen: Ja, nou we het toch over dat proces hebben, denkt u nog dat er een 

mogelijkheid in het proces is dat we nee tegen de Hyperloop kunnen zeggen? 

00:58:35 

De heer Dijk: Ja voorzitter, ik zei het net in mijn tekst, ik vind dat het college dit plan moet 

afwijzen zolang bewoners het niet zien als hun gemeenschappelijk doel dat daar een 

Hyperloop komt. 

00:58:44 
Voorzitter: Mevrouw Blauw. 



00:58:46 
Mevrouw Blauw: Maar is de SP, gaat het ze dan om de omwonenden, de locatie of gaat het 

echt om het project an sich of willen jullie het sowieso niet, wat weegt voor jullie het 

zwaarst, want het is op zich wel een heel mooi innovatief, met een internationale allure, 

project wat hier dan binnen de gemeentegrenzen gaat plaatsvinden. 

00:59:06 
De heer Dijk: Ja, voorzitter, influencers die naar Groningen komen, om Groningen te 

promoten, doet me helemaal niks. En internationale allure voor een project doet me ook 

echt helemaal niks. Waar het mij om gaat is dat hier Groningers wonen, die zijn trots en blij 

op hun stad, op hun gemeenschap, op hun dorpen, daar gaat het mij om. En het gaat mij er 

inderdaad om dat dit project moet, als het al zou kunnen plaatsvinden, dan moeten 

bewoners het gemeenschappelijke doel vinden en erkennen en dat zullen zij nooit erkennen, 

als alle kennis en innovatie, dat daaromheen gaat, niet in bezit komt van het collectief, maar 

in de hand komt van enkele bedrijven. 

00:59:40 
Voorzitter: De heer Benjamins dan nog. 

00:59:42 

De heer Benjamins: Ja even voor mijn beeld. Bij welke score op werkgelegenheid zou de SP 

wel voor dit plan zijn? 

00:59:51 
De heer Dijk: Ja, u kunt problemen heel geïsoleerd zien en één puntje eruit pikken. Als wij 

hier een wapenindustrie fabriek zouden plaatsen voor 10.000 mensen die zouden komen.. 

01:00:00 

De heer Dijk: Zou de SP tegen zijn ondanks dat het goed zou zijn voor de werkgelegenheid. Je 

kan er niet één ding uit plukken. Daarom zei ik het moet over de inhoud gaan. Over het 

geheel van het pakket. Volgens mij heb ik net duidelijk gemaakt welke afwegingen wij daarin 

maken. En dan gaat het erom dat het een gemeenschappelijk doel heeft en een collectief 

nut. En daar twijfelen wij ten zeerste aan bij dit project. Sterker nog, we geloven er eigenlijk 

niet in. 

01:00:18 

Voorzitter: U heeft nog één vraag van Mevrouw Blauw en dan gaan we naar de volgende 

woordvoerder. 

01:00:22 
Mevrouw Blauw: Ja als reactie. Wil de SP dan gewoon alles laten zoals het is? We willen toch 

vooruit? We willen toch innovatie. We willen toch moderniteit. De SP die wil alles zo laten 

zoals het is. Dat betekent toch achteruitgang? 

01:00:36 
De heer Dijk: Ja niks blijft zoals het is. Maar dan kan ik een grote filosofische beschouwing 

over gaan houden. Wil ik wel een keer uitleggen. Maar voorzitter, het gaat bij de SP om dat 

het collectief nut heeft. Dus wij zijn ontzettend voor heel veel democratische coöperatieve 

woningen. Wij zijn ontzettend voor een gemeentelijk energiebedrijf. Dat soort dingen, dat 

noemen wij vooruitgaan. 



01:00:56 
Voorzitter: Dank u wel. Ik richt mij heel even tot de publieke tribune. Ik begrijp uw 

enthousiasme bij de woordvoering van De heer Dijk zojuist, maar het is belangrijk dat de 

mensen die hier zitten als volksvertegenwoordiger kunnen zeggen wat zij willen zeggen en 

dat zij geen druk ervaren van u om bepaalde dingen niet of juist wel te zeggen. Dus flink 

verzoek om zich daarvan te onthouden. Dank u wel. Wie kan ik het woord geven De heer 

Duit van Student en Stad. 

01:01:21 
De heer Duit: Dank u wel Voorzitter. Wat ons betreft goed nieuws dat het testcentrum voor 

de Hardt Hyperloop club naar Groningen komt. Het levert extra banen op. Geeft openingen 

voor extra samenwerking met de onderwijsinstellingen en is een goede gelegenheid om 

meer mensen naar Groningen te krijgen en het te hebben over de duurzame toekomst van 

bereikbaarheid. Groningen heeft al vaker laten zien dat het koploper kan zijn en wat ons 

betreft is dit een mogelijkheid om die kar trekkersrol te onderschrijven. Laat zien dat het 

anders kan en laat de minister bijvoorbeeld de opening van het testcentrum voor de Hardt 

Hyperloop combineren met de opening van, ik noem maar wat, de ~, kansen te over. Goed 

voorzitter, wel een klein kritisch punt en daar hebben we het al uitvoerig over gehad. Wij 

begrijpen dat door de korte termijn, die stond voor de inschrijving, niet iedereen tijdig 

geïnformeerd kon worden. We vinden dat het college, in samenwerking met de provincie, 

goed gehandeld heeft door in ieder geval in te gaan op het aanbod en een bid in te dienen. 

Echter dienen omwonenden wel goed meegenomen te worden in het vervolg proces. En 

gezien het meer gestuurde stappenplan, vertrouwen wij erop dat het college dit goed op zal 

pakken. De inspreker gaf al een aantal overdenkingen mee. We gaan ervan uit dat die zo 

meteen ook meegenomen worden en dat het college daarop zal antwoorden. Dank u wel. 

01:02:23 

Voorzitter: Dank u wel. 

01:02:25 

De heer Van Zoelen: Ik heb een vraag. 

01:02:26 
Voorzitter: Ja, gaat u gang. 

01:02:27 
De heer Van Zoelen: Ja. De heer Duit begon zijn woordvoering geloof ik, met ik vind het goed 

dat de hyperloop naar Groningen komt. En het lijkt dat het daarmee al beslist is. Vindt u dat 

we eigenlijk, ik heb die vraag al eerder gesteld, dat we daar niet eerst over moeten gaan 

beslissen als raad, of het goed is dat die Hyperloop hier komt? 

01:02:44 

De heer Duit: Volgens mij staat het nog niet vast en hebben we eerst nog een heel 

stappenplan, waar ik het ook over had, wat we moet doorlopen voordat dat vast staat. 

01:02:52 
De heer Van Zoelen: Dus het staat nog niet vast, dus het is nog niet goed dat de Hyperloop 

hier komt. Dat moeten we dus en u ook nog, gaan beslissen. 

01:03:00 
Voorzitter: De heer Benjamins voor de woordvoering. 



01:03:03 
De heer Benjamins: Ja dank voorzitter. De fractie van D66 herkent een aantal zorgen van de 

omwonenden van dit terrein, van de insprekers voorzitter. Maar dan wel alleen waar het 

gaat om de effecten op de directe natuurlijke omgeving van één en ander. Wat D66 betreft, 

kunnen we namelijk goed volgen dat de oorspronkelijk beoogde economische effecten uit 

het oorspronkelijke bestemmingsplan niet meer kunnen worden behaald en we staan wat 

dat betreft, nog steeds achter de ambitie van de ontwikkeling van een energie landschap ter 

plaatse. Wij kunnen bovendien heel goed volgen waarom het testcentrum voor een 

Hyperloop naast, deze ambities, heel goed ingepast zou kunnen worden. Maar waar we 

weer wel zorgen over hebben, zijn de eventuele ecologische effecten die deze plannen ter 

plaatse zouden kunnen hebben. Zeker niet onoverkomelijk, maar toch willen we ze genoemd 

hebben. We zien een welwillend college waar het gaat om informatieverstrekking en het 

inzichtelijk maken van alle gevolgen. Het lijkt de fractie van D66 dan ook raadzaam om de 

omwonenden goed te betrekken. Dan ga ik het toch over proces hebben De heer Dijk. Bij het 

vervolg van dit proces, zodat duidelijk wordt dat economie en ecologie niet per se altijd op 

gespannen voet met elkaar hoeven te staan. En niet alleen de formele procedures in dit 

geval voorzitter, maar wat ons betreft mag er ook best af en toe een stapje extra worden 

gezet richting deze inwoners. Wij hebben nog één belangstellende vraag. Hoe verloopt de 

samenwerking in het begin van zo'n traject tussen provincie en gemeente eigenlijk? Hoe 

komt zoiets tot stand? 

01:04:20 
Voorzitter: De heer Dijk. 

01:04:24 
De heer Dijk: Voorzitter, ik wil de D66 fractie graag vragen of zij weet, na deze test, waar alle 

kennis en informatie die verzameld wordt door Hardt, terecht komt en van wie die kennis en 

informatie dan is? 

01:04:39 

De heer Benjamins: Ik hoop van iedereen, voorzitter. 

01:04:42 
De heer Dijk: Voorzitter, ik vraag me ik vraag aan D66 fractie of zij weet van wie die kennis 

en informatie dan is? 

01:04:47 
De heer Benjamins: Voorzitter, nee is het antwoord. Maar ik ben voor kennisdeling, dus ik 

begrijp niet zo goed wat De heer Dijk nu wil. 

01:04:53 
De heer Dijk: Nou voorzitter, waar ik op doel is dat als wij een test toelaten op Gronings 

grondgebied en u zegt dat het belangrijk is voor ontwikkeling van Groningen, dan ben ik heel 

erg benieuwd voor wie die ontwikkeling dan is en wie daar de baten van heeft en wie daar 

uiteindelijk lasten van heeft betaalt en dat is anders achteraf als die kennis niet bij ons komt 

of bij de gemeenschap dan zal uiteindelijk wij de kosten hebben opgedraaid en een bedrijf er 

beter van geworden is. 



01:05:18 
De heer Benjamins: Ik ben ook niet per se voor een JSF en ik heb ook alle tests rapporten 

niet gelezen, dus ik begrijp niet zo goed wat u wilt. 

01:05:26 

Voorzitter: Beschouw dit debatje als afgedaan, voordat hij helemaal uit de hand loopt. De 

JSF heeft ook heel lang geduurd hè. De heer Sietsma voor de woordvoering. 

01:05:36 
De heer Sietsma: Dank u wel voorzitter. GroenLinks juicht de komst van een test van het 

testcentrum toe. We sluiten ons graag aan bij de wensen die, onder andere de PvdA en de 

ChristenUnie daarover hebben geuit, als we kijken naar de rendementen. Zoals insprekers al 

lieten weten, voelen zij zich onvoldoende geïnformeerd. Dat gaat over de Hyperloop, maar 

het is ook breder dan dat. Tijdens de inloop avond en daarna, is mij gebleken, dat 

omwonenden ook weinig tot niets wisten van de wens van deze raad, om van hun 

woonomgeving een energie landschap te maken. Niet zo gek dus dat het argument dat de 

Hyperloop daar goed in past weinig indruk maakt. GroenLinks dringt er daarom op aan, snel 

met bewoners in gesprek te gaan over de toekomst van het hele gebied in een breder 

perspectief. Dat zou passen bij de ambitie van dit college om inwoners ruimte te geven voor 

hun eigen ideeën. Graag een reactie. 

01:06:23 

Voorzitter: Sietsma heeft een vraag van De heer Bolle. 

01:06:25 

De heer Bolle: Hoeveel ruimte is voor die inwoners voor hun eigen ideeën op dat gebied? 

01:06:29 

De heer Sietsma: Ik kon u niet verstaan sorry. 

01:06:32 
De heer Bolle: Hoeveel ruimte is er dan voor die inwoners, op dat specifieke gebied, om iets 

anders te doen dan een energie landschap of een Hyperloop? 

01:06:42 
De heer Sietsma: Ik geloof dat de gemeente zelfs nog niet is uitgedacht over hoe dat energie 

landschap eruit moet zien en dus ik ben ervan overtuigd dat er onder inwoners creatieve 

ideeën over leven. 

01:06:52 
De heer Bolle: Wat ik natuurlijk bedoel voorzitter, is of er ook nog iets anders zou kunnen 

dan een energie landschap. Als inwoners nu ideeën hebben om daar een bos te planten 

bijvoorbeeld in plaats van een energie landschap of in plaats van een Hyperloop over drie en 

een halve of drie kilometer. Zou dat dan ook nog kunnen bijvoorbeeld? 

01:07:09 
De heer Sietsma: Ik geloof dat deze raad nog geen enkel bestemmingsplan daarover heeft 

vastgesteld. Het is nog steeds landelijk gebied daar, dus wat dat betreft is er heel veel 

ruimte. Ik heb ambtelijk begrepen dat het college van plan is de procedure voor de 

uitgebreide omgevingsvergunning te behandelen. Graag een bevestiging daarvan. Dat maakt 

namelijk uit. Als je het goed doet dan beginnen de gesprekken met inwoners, in dat geval zo 



vroeg mogelijk. Betrek hen ook bij de onderzoeken en alle stappen die uiteindelijk 

uitmonden in de aanvraag van een vergunning. Wacht niet met inwoners informeren tot de 

aanvraag klaar is. Helaas rept het procedure schema daar niet over. Graag zien we dat de 

gemeente hierin een actieve rol neemt en niet afwacht wat de provincie of Hardt Hyperloop 

zelf gaat doen. Graag een reactie. 

01:07:56 
Voorzitter: De heer Dijk. 

01:07:57 
De heer Dijk: Begrijp ik dat de GroenLinks fractie enthousiast is over een test van een bedrijf, 

op gemeentelijke grond, zonder dat ze weet aan wie de kennis en de innovatieve kennis en 

informatie achteraf ter beschikking wordt gesteld? 

01:08:14 
De heer Sietsma: Ik heb u niet voor niks aangesloten bij het enthousiasme van de 

ChristenUnie en de Partij van de Arbeid. Die hebben daar verwachtingen over uitgesproken. 

Die deel ik. Natuurlijk moet die kennis gedeeld worden met onderwijsinstellingen. Natuurlijk 

moeten daar afspraken over gemaakt worden. Maar ik snap ook dat in dit stadium die 

afspraken nog niet concreet zijn. 

01:08:29 

De heer Dijk: Maar voorzitter, dan is de GroenLinks fractie dus, vooraf dat zij weet wat het 

nut is van een test, enthousiast over een test. 

01:08:37 
De heer Sietsma: Ik begrijp dat de SP graag tegen is, zolang niet alles duidelijk is. Wij zitten 

daar iets anders in. 

01:08:43 

De heer Dijk: Voorzitter, ik draai het eens om. Hoe kunt u in godsnaam voor iets zijn, als u 

niet weet wat het nut is? Dan is het dus toch een soort wensdenken, dat u zegt, ja dit moet 

gebeuren. Dus ik begrijp niet waarom de GroenLinks fractie hier zo makkelijk en het is ook 

een gemakkelijk ~ om te zeggen dat een tegenpartij ~ Ja we zijn tegen domme plannen. 

Maar we zijn voor heel veel goede plannen. Wij dienen in iedere gemeenteraadsvergadering 

alle initiatieven in, bijvoorbeeld een gemeentelijk energiebedrijf. Hoe kunt u voor een 

voorstel zijn, als u het nut niet weet van tevoren? 

01:09:10 
Voorzitter: De heer Dijk, ik wil u er even op wijzen dat niet altijd het plan van SP ook een 

goed plan is, maar oké. We gaan het proberen, nog één keer. 

01:09:20 

De heer Sietsma: Ja voorzitter, wij verwachten dat dit testcentrum veel innovatie kan 

brengen en natuurlijk moet je daar nadere afspraken over maken. Er is toch niks tegen om 

daarvoor te zijn? Zou ik maar zeggen. 

01:09:33 
Voorzitter: Daar verschilt u over van mening en dat mag. Wie voor de woordvoering? Wie 

mag ik het woord geven? Of heeft iedereen het woord inmiddels gevoerd? Mevrouw Jacobs, 

gaat u gang. 



01:09:43 
Mevrouw Jacobs-Setz: Dank u wel voorzitter. Er is al een hele hoop gezegd over het Hardt 

loop testcentrum. Wij zijn in de basis blij dat Groningen de kans krijgt om een innovatief 

project van groot belang uit te voeren. En dat is ook door meerdere mensen gezegd. Er zijn 

nog twee vragen die deels ook al gesteld zijn, maar waarbij mijn fractie het antwoord ook 

heel belangrijk vindt. Hoe kijkt de wethouder aan tegen de kosten en de additionele kosten 

zoals die en zijn er kosten die door onze gemeente betaald moeten worden, die niet door 

het testcentrum worden betaald dan wel door de provincie? Want in de brief staat dat de 

provincie een bijdrage doet. Er staat niet bij hoe hoog de bijdrage is en of onze gemeente 

een bijdrage doet. En ik zou graag een beschouwing willen hebben, wat ook andere hebben 

gevraagd, over het contact met de omwonenden en hoe u ertegenaan kijkt in het verleden 

en hoe u dat in de toekomst wilt vormgeven. Dank u wel. 

01:10:34 
Voorzitter: Dank u wel. De heer Bolle. 

01:10:36 
De heer Bolle: Dank u wel. Ja allereerst dank aan de inspreken voor de punten die zij hebben 

ingebracht ook schriftelijk. Ja de Hyperloop wordt gepresenteerd als een hele grote kans 

voor Groningen en dat is misschien ten dele ook zo. Al kun je je afvragen of dat niet wat 

overdreven wordt, als bijvoorbeeld Hardt zegt dat het vijftien banen zijn en Mevrouw Blauw 

had het over tienduizend banen. Ja dan heb ik niks gezegd inderdaad, maar ik heb niet het 

idee dat dat het geval is. Ja onze vraag is eigenlijk waarom daar? We hebben daar gratis 

grond. 

01:11:10 
Voorzitter: Ja, meneer Benjamins. 

01:11:11 

De heer Benjamins: Ja voorzitter. Ik was ook benieuwd of het CDA misschien ook een kans 

ziet voor maatschappelijk belang van één en ander in plaats van alleen het Gronings belang? 

01:11:21 

De heer Bolle: Ja dan gaat het over de techniek an sich neem ik aan wat De heer Benjamins 

bedoelt. Ja dat zou prachtig zijn als die techniek daadwerkelijk gaat werken en dat we daar 

misschien mijn kinderen of de kinderen van mijn kinderen daar ooit gebruik van zouden 

kunnen maken op een veilige manier, dan heb je daar waarschijnlijk heel veel 

maatschappelijke baat bij. Maar voordat we daar zijn, zijn we nog wel een eindje verder en 

de vraag is of dat testcentrum dan aan de wieg heeft gestaan. Dat zou dan in dat geval heel 

erg mooi zijn. Ik zou graag zien dat de vragen die de inwoners hebben, die hebben ook op 

schrift gesteld en die staan op zich voor een deel ook in het stappenplan dat die beantwoord 

worden. Dat zal misschien niet in zijn geheel kunnen en ook niet nu in de commissie maar ik 

zou wel zien dat dat in ieder geval op termijn gebeurt. Mijn vraag nu ook is eigenlijk, moeten 

wij hiervoor het bestemmingsplan wijzigen, want dan hebben we eigenlijk, als we daar het 

antwoord op weten, hebben we ook het antwoord op de vraag van De heer van Zoelen. Het 

is weliswaar de technische vraag, maar ik hoop dat het huidige antwoord op kan geven. 

01:12:27 
Voorzitter: De heer van de Laan, wilt u nog iets vragen? 



01:12:29 
De heer Van der Laan: Ja net zoals de heer Bolle bij mij aanvulde, kan ik hun punt ook 

aanvullen, want het staat allemaal keurig in de bijlagen besproken dat er nog een BP-

wijziging komt en dat er nog meer rapportage moet komen. 

01:12:41 
De heer Bolle: Als ik De heer van der Laan toch niet had. 

01:12:47 
Voorzitter: Zijn er nog anderen die hier het woord over willen voeren? Mevrouw Woldhuis, 

gaat u gang. 

01:12:53 
Mevrouw Woldhuis: Ja Dank u wel voorzitter. Er zijn al heel veel punten hierop gemaakt. Ik 

wil me graag aansluiten bij de woordvoering van het CDA en ik wilde nog even als aanvulling 

ook vragen aan de wethouders, kijk nou naar de Omgeving Wet en de participatie van de 

Omgeving Wet. In hoeverre heb je dan, beslist Boom eigenlijk van wanneer je dan bewoners 

informeert of niet? Want nu is het toch weer later geïnformeerd dan het, nou de pers wat 

sneller dan de bewoners en in hoeverre kunnen we nou dit soort situaties ook voorkomen? 

Want het is een beetje bij de ~ zagen we het gebeuren, nu zien we het weer gebeuren. Hoe 

kunnen we dat de bewoners eerder worden geïnformeerd, hoe kunnen we dat nou goed 

naar voren brengen in het traject? Dank u wel voorzitter. 

01:13:45 
Voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar het college voor de beantwoording van uw vraag. 

Ik zie hier naast mij rechts twee heren met heel veel aantekeningen en ik hecht eraan om 

even te zeggen dat u elf minuten de tijd heeft voor de beantwoording. 

01:13:59 
De heer Van der Schaaf: Elk? 

01:13:59 

Voorzitter: Nou elk elf minuten. Nou sterker nog ik zie hier twee één. Ik zou kunnen zeggen 

allebei 1 minuut, maar nee het is elf minuten samen. Gaat u gang. 

01:14:08 
De heer De Rook: Nou voorzitter. Gelukkig heeft u twee wethouders die ontzettend kort van 

stof zijn. Dus dat kan alleen maar goed komen. 

01:14:14 
Voorzitter: Dat was de eerste minuut. 

01:14:21 
De heer De Rook: Laat me dan kort in gaan op de taakverdeling. Wethouder Van Schaaf en ik 

zullen de beantwoordingen doen, waarbij ik zal even in gaan op de betekenis van dit 

centrum voor Groningen. Ik zal in gaan op het doorlopend proces tot nu toe en de vragen 

die zijn gesteld over de kosten ervan. Wethouder Van der Schaaf die zal straks in gaan over 

de vraag, over waarom hier, de logica van dit gebied. De plannen die de gemeente daarmee 

heeft en het verder te door lopen ruimtelijke procedure, die nog doorlopen moet worden 

voor het beeld. We zijn nu op stap twee van de achttien, die moet worden doorlopen. Er is 

nog een heel traject te gaan. Veel vragen hebben daar mee te maken. Dus die neemt de 



wethouder Van der Schaaf ook voor zijn rekening. Ik begin even door iets te zeggen over de 

betekenis van deze testlocatie voor Groningen. U weet, dat heeft volgens mij in uw raad ook 

brede steun, dat Groningen probeert om voorop te lopen als het gaat over innovatie in 

mobiliteit. Wij zijn een van de aanstichters van het voorheen Het Mobiliteit Innovatie 

Centrum, heet inmiddels Hive.mobility, waarbij wij samen met de Rijksuniversiteit, met 

Hanzehogeschool, met de ROC's, Groningen bereikbaar en allerlei partijen proberen te 

werken aan Groningen als testlocatie voor mobiliteitsoplossingen voor de toekomst. Dat 

doen wij omdat wij daar werkgelegenheid van verwachten maar dat doen we ook omdat wij 

als Groningen graag bij willen dragen aan de mobiliteit van de toekomst waarbij 

leefbaarheid een ontzettend grote bijdrage levert en bij die strategie om als Groningen Stad 

en provincie te boek te staan als de plekken waar je naartoe moet als het gaat over 

innovatie en mobiliteit. Dan past de komst van een Hyperloop testcentrum past daar 

eigenlijk ontzettend goed bij. Het Hyperloop testcentrum is een initiatief dat vandaan komt 

bij Elon Musk. Die heeft in de wereld één partij gevraagd om dat verder uit te werken en te 

gaan testen. Dat is Hardt geworden. Een club uit Delft die heeft gezocht naar een test 

locatie. Hiermee is Groningen de eerste test locatie van dit concept over de hele wereld. 

Nou betekent dat dan dat wij de eerste Hyperloop van stad naar stad hier gaan krijgen. Nou 

nee niet automatisch. Absoluut niet. Betekent dat dan dat dit ook betekent dat de 

Hyperloop over twintig jaar in elke stad gaat rijden. Nou misschien ook wel niet, want er is 

echt een test van een experiment op een concept dat de wereld van de mobiliteit wel eens 

flink zou kunnen veranderen. Of misschien niet, maar we weten wel dat als je zekerheid wil 

als het gaat over innovatie, dan moet je het niet doen, want dan weet je namelijk zeker dat 

er niks gebeurt. 

01:16:51 

De heer Dijk: Voorzitter. 

01:16:52 
Voorzitter: Vertel ons even wat er zo grappig is. 

01:16:57 
De heer Dijk: Als Elon Musk dit zo een goed idee vindt hè, waarom doen ze het niet in die 

woestijn daarzo waar die zit? 

01:17:03 
De heer De Rook: Daar kom ik zo op Meneer Dijk. Dat komt omdat zij namelijk niet alleen 

maar zoeken naar een plek om met een buis te gaan rijden of daar iets doorheen te 

bewegen, maar dat ze ook zoeken naar hoe kun je dat nou verbinden aan een gemeenschap 

van kennis en ontwikkeling daar omheen. En die zit er in de universiteit wat minder. Die zit 

hier in Groningen nou juist wel. Dus ik vind dat u ook een trefpunt maakt. Hoe voorkomen 

we nou dat hier een partij komt die vooral hier zelf zijn werk doet, daarna weer weg gaat en 

dat we er nooit meer wat van terug zien. En daardoor heeft het mij wel geholpen om ook 

van de Hardt de mensen van Hardt persoonlijk te horen dat zij juist in Groningen 

geïnteresseerd zijn. Is de elf minuten al voorbij? Oh gelukkig! Dat ze juist in Groningen 

geïnteresseerd zijn. Juist vanwege de aanwezigheid van kennis innovatie hier en dat zijn juist 

een partnerschap met gemeente en provincie, dat ze die opzoeken, dat ze dat juist graag 

willen dat ook een deel van de kennis die ze hier opdoen ook juist door lokale partijen weer 

gebruikt kan gaan worden en verder kan worden ontwikkeld. Dus daar past dat ook bij. Er 



zijn verschillende cijfers over werkgelegenheid over tafel gegaan. Het klopt dat de initiële 

directe werkgelegenheid in het begin relatief beperkt is. Dat gaat inderdaad over tientallen 

die zijn het ook genoemd, maar er is ook een onderzoek gedaan in het voor het bidbook 

over, wat zou dat nou in potentie kunnen opleveren? Nou daar komt het beeld van 

Mevrouw Blauw komt daaruit. Dat zouden wel eens duizenden kunnen zijn. Daar zit een hele 

hoge mate van onzekerheid in, dus die zou ik ook niet voor mijn rekening willen nemen, 

maar het geeft wel aan dat dit een zo een centrum dat gaat in mindere mate over de directe 

werkgelegenheid en in veel grotere mate over de indirecte werkgelegenheid. Dat op 

moment dat zo'n testcentrum hier zit, zou dat ook een reden kunnen zijn voor andere 

partijen die iets doen rondom mobiliteit en toekomst om naar Groningen te kunnen komen. 

Deze testbaan die zou ook anderen partijen kunnen aantrekken die gebruik gaan maken van 

die testbaan. En daar zit eigenlijk de mogelijkheden voor werkgelegenheid in de toekomst in. 

Dat zijn geen harde cijfers, dat is ook geen harde garanties en beloften, maar dat zijn wel de 

potentie die deze investering voor dit gebied heeft. Dus als gaat over de betekenis van dit 

project voor Groningen dan is dat mooi. Het past bij onze strategie die wij doorlopen en de 

opbrengsten, ook in concrete zin naar de toekomst toe, wel eens heel groot kunnen zijn. Dus 

daarom zijn we ook blij dat als deze Hyperloop over de hele wereld kan komen dat ze 

zeggen, dan is Groningen eigenlijk de beste plek om dat te gaan doen. Dat beschouwen wij 

als een compliment. Tegelijkertijd en ik kom nu even op het punt over het proces tot nu toe, 

is het natuurlijk volkomen voorstelbaar, dat moment dat wij dit bekendmaakten, dat er een 

aantal bewoners zijn die hun vinger opsteken en zeggen van: " Ja hallo, maar wij wonen hier. 

En welke plek, welke aandacht is daar nu voor? Is het nou een voldongen feit of hebben we 

hier ook nog wat over te zeggen?" En dat is natuurlijk volkomen terecht en ook volkomen 

begrijpelijk dat men zich gemeld heeft en het antwoord is, het is geen voldongen feit. 

Eigenlijk is het een initiatief dat nu is gelanceerd. Zij willen graag naar Groningen en 

uiteindelijk hebben wij nu, u heeft een stappenplan gezien, achttien stappen te doorlopen 

om uiteindelijk als gemeente ook in onze toetsende rol te kunnen zeggen: "Ja vinden wij dat 

dat dan past bij de eisen die wij stellen bij ontwikkelingen in algemene zin en ook bij 

ontwikkelingen in dit gebied?" En wethouder van de Schaaf die gaat er nog nader op in. Dus 

wij werken alleen mee met dit initiatief, maar met alle initiatieven als wij vinden dat aan de 

eisen, die in onze gemeente gesteld worden aan dit type ontwikkelingen, als daaraan 

voldaan wordt. Dan kom je op al die aspecten die die genoemd zijn. Daar moet naar gekeken 

worden en pas als we het antwoord daarop weten dan pas kunnen we definitief ja zeggen 

tegen dit project. 

01:20:36 
Voorzitter: Mevrouw Jacobs. 

01:20:38 

Mevrouw Jacobs-Setz: Dank u wel voorzitter. Ik hoorde wethouder zeggen dat we nu gaan 

kijken of het aan onze voorwaarden voldoet. Even heel kort samengevat, u deed er wat 

langer over, maar goed, dat zijn we wel gewend. Is het ook zo, heeft u dat bij, toen u door de 

provincie werd gevraagd: "Heeft u grond beschikbaar"? Heeft u daar toen nog niet over 

nagedacht? 

01:20:55 
De heer De Rook: Kijk in algemene zin natuurlijk wel hè, Dus aan een aantal vereisten is er 



voldaan, maar goed het zijn natuurlijk ook de vragen die de inspreker stelt over: "Ja maar 

wat nou, hoe gaan we dat nou met infrastructuur dan exact doen? Hoe ziet dat er hoeveel 

bouwverkeer is het nou exact?" De vraag van De heer Benjamins: "Ja maar als je dat nu 

doet, wat zijn nu exact de gevolgen voor de ecologie?" Ja dat zijn niet dingen die je zo 

eventjes over de duim weet. Dan moet je echt grondig onderzoek naar doen voordat je dat 

weet. Dus dat vind ik ook heel begrijpelijk, maar we weten heel vaak van die antwoorden, 

weten we gewoon nog niet, maar we willen wel dat antwoord weten voordat we definitief ja 

zeggen. En in die fase van het traject, daar staan we nu. Dat we onderzoek gaan doen, kijken 

of het ook echt allemaal klopt en kan dat zijn ook de vragen die bij de bewoners leven. Om 

dat uiteindelijk te betrekken bij de vragen over, kunnen wij dat in dit project dan ook 

daadwerkelijk vergunnen. 

01:21:43 
Voorzitter: We gaan naar De heer Dijk en ik stel dan voor dat we eerst De heer Van der 

Schaaf het woord even geven. 

01:21:48 
De heer Dijk: Voorzitter, de wethouder zei net dat hij in gesprek met Hardt, een persoonlijk 

gesprek met Hardt, het prettig heeft gevonden en dat Hardt heeft gezegd dat ze een deel 

van de kennis ook met onze onderwijsinstellingen wil delen. Is wethouder met de SP-fractie 

van mening, dat als wij grond, infrastructuur heb ik net ook al een beetje gehoord, ter 

beschikking stellen voor een test op Gronings grondgebied, dat wij dan als tegenprestatie 

van dit bedrijf verwachten dat zij alle kennis vanaf moment één met al ons 

onderwijsinstellingen delen en dat dat een voorwaarde moet zijn? 

01:22:21 

De heer De Rook: Nee voorzitter, wat mij betreft is het iets minder absoluut dan De heer Dijk 

hem stelt. Hij zegt het moet alles vanaf moment één. Wat ik belangrijk vind is, dat als dit test 

centrum er komt, dat het zich ook verbindt met onze lokale kennis en ondernemers 

gemeenschap en dat is precies een thema dat wij met Hardt hebben besproken en waar zij 

ook echt bereidheid hebben om dat samen met ons vorm te geven. Maar op dit punt, zeg ik 

nogmaals, dat moeten we ook gewoon verder uitwerken. Want ik wil toch nog iets zeggen 

over hoe dit proces nou gegaan is. Dat is ook expliciet gevraagd door een aantal fracties, is 

dat de provincie heeft de gemeente benaderd en gevraagd: " Goh wij zijn eigenlijk zouden 

wij kandidaat willen zijn voor dit testcentrum. Heeft de gemeente Groningen Opmeer stad 

Noord", dat is dat gebied waar het over gaat, "nog ruimte daarvoor?" Wij hebben gezegd: 

"nou dat zou kunnen. Dat is wellicht een interessante optie". En dat is eigenlijk is het 

daarmee in een stroomversnelling gekomen. Wat wij gedaan hebben, ook richting de 

omwonenden, is dat het, dat is ook genoemd. Je moet altijd een beetje bij dit soort 

initiatieven, als je kans maakt op een investering, dan is de regel dat je daar niets over zegt 

totdat het daadwerkelijk gaat tot het definitief is. Dat die partij zegt daar wil ik naartoe dus 

dat ziet u ook als het bijvoorbeeld gaat over acquisities op bedrijventerreinen, zeggen wij 

daar nooit iets over naar de buitenwereld en hebben eigenlijk hiermee gebroken. Want 

voordat het naar buiten kwam hebben wij de bewoners geïnformeerd met een brief en 

gezegd van: "Goh dit speelt". En dat komt omdat wij geprobeerd hebben om geen onnodige 

onrust te veroorzaken in de omgeving. Je zou kunnen zeggen op het moment dat er nog tien 

initiatieven zijn had je al moeten melden. Maar ja dan is de vraag al voor jou maak je 



mensen dan niet onnodig ongerust ergens over. Uiteindelijk waren er nog twee locaties over 

en wat we toen gedaan hebben is dat, voordat men ter plekke ging kijken dat er dus mensen 

op de locatie gingen kijken toen hebben we gezegd, dan moeten we nu, daarvoor moeten 

wij tegen de bewoner zeggen dat zij een idee hebben over waarom er mensen naar dat 

gebied in hun huis naar gaan kijken. Dat is vroeger dan dat we dat normaal doen bij andere 

trajecten. Dus het verwijt dat dit eerder had gemoeten. Daar ben ik het, namens het college, 

echt niet mee eens. We hebben juist geprobeerd om voortijdig. 

01:24:18 
Voorzitter: Dat punt is helder. 

01:24:19 
De heer De Rook: Om nu het traject op te starten met de bewoners om hun ook gewoon 

mee te nemen. Volgens mij zijn de eerste gesprekken al gevoerd, om hun echt op een 

ordentelijk manier, te laten zien wat er gebeurt. Hun zorgen mee te laten wegen. De vragen 

die ze gesteld hebben dat daar ook een antwoord op komt. In het verdere proces. 

01:24:35 
Voorzitter: Ik wil voorstellen over voldongen feiten gesproken. Dat u afrondt, want De heer 

Van der Schaaf heeft nog één minuut om een aantal vragen te beantwoorden. 

01:24:44 

De heer De Rook: Ik zeg iets over de kosten, want dat zou ik nog. 

01:24:46 

Voorzitter: Zou u dat echt heel, heel, heel kort willen doen? Want anders ~. We hebben nog 

twee inhoudelijke agendapunten te gaan. 

01:24:51 
De heer De Rook: Voorzitter u heeft in het bidbook kunnen lezen wat de bijdrage van de 

gemeente is. Wij hebben gezegd, wij stellen de grond ter beschikking. Dat is het 

uitgangspunt dat dat de gemeentelijke bijdrage is en zoals u weet hebben wij geen ruimte in 

de begroting gereserveerd voor additionele investeringen. Hier. Dus ons uitgangspunt is, dat 

de bijdrage van de gemeente is zoals die hier aan u is voorgelegd. De exacte businesscase, 

want de vragen van de insprekers zijn er natuurlijk ook. Hoe gaan we dat allemaal betalen? 

Dit is een investering die Hardt doet samen met de provincie. Dus onze uitgangspunt is dan 

ook dat de investeringen die moeten plaatsvinden ook door die partijen worden 

gefinancierd. 

01:25:26 
De heer Van der Schaaf: Kan ik doorgaan, voorzitter? Ik probeer nog kort de dingen te 

noemen die nog onbenoemd zijn. Heeft mijn collega al veel gezegd. Om even te beginnen de 

vragen die door De heer Bolle eigenlijk heel helder werden gesteld. Waarom nou daar op de 

plek waar die nu gepland is? En dan heb ik het niet over de exacte locatie. Daar moeten we 

natuurlijk nog in detaillering naar kijken, maar wel op waarom is er nou gekozen voor 

Meerstad Noord. Twee aspecten, éne is verder nog gezegd de provincie heeft ernaar 

gevraagd en er zijn, even in zijn algemeenheid maar weinig plekken ook in de provincie 

Groningen waar je zo'n lang traject beschikbaar hebt met één grondeigenaar, waar nog dit 

überhaupt ook technisch mogelijk is hè, dus het idee van het had wel ergens anders kunt. Er 

zijn maar weinig plekken beschikbaar. Dus we hebben gezegd van nou, de reden geweest 



waarom de provincie naar ons heeft gekeken en tweede is, het heeft alles wel te maken met 

de positie die Meerstad Noord an sich ook heeft en waar wij natuurlijk wel, ondanks dat ik 

begrijp dat niet elke omwonende direct van op de hoogte is. Natuurlijk al in 2000 na het 

begin van deze eeuw bij de aankoop van de gronden van Meerstad, Meerstad Noord 

bestemd hebben als ontwikkel gebied, aanvankelijk inderdaad voor woningbouw. Toen is 

dat verminderd. We hebben nog steeds een ontwikkel opgave in Meerstad Noord. Het heeft 

de kleur gekregen van een energie landschap en we zien ook dat de komst van een 

Hyperloop, zien we ook in combinatie met zo een energie landschap als kansrijk. En dat 

zullen we dus ook doen in het omgevingsmanagement en dan hebben we het over wat is 

nou de rol van de gemeente in het verdere traject. Het omgevingsmanagement ~ de positie 

die we nu al gepakt hebben samen natuurlijk met provincie en Hardt, hebben we een 

belangrijke rol in het omgevingsmanagement dat we al daar hebben lopen rond het energie 

landschap Meerstad Noord, hebben we ook in ~ over gesproken. Hebben waar ook in de 

nota vanuit de zonne-energie over gesproken is. Dan nemen we dit als het ware in mee. We 

zullen het omgevingsmanagement wat we daar voor Meerstad mee doen. Dat neemt het 

hele traject Hyperloop zitten we dezelfde mensen voor een deel op in. Dat wil niet zeggen, 

dat zeg ik even tot De heer Sietsma, dat wij het allemaal zelf maar gaan doen en dat wij de 

provincie en Hardt op het tweede plan zetten. Nee wij hebben, zij zijn inderdaad zoals 

collega De Rook ook al zei, verantwoordelijk voor investeringen, verantwoordelijk ook voor 

het initiatief. Ze zullen daar ook een verantwoordelijkheid in moeten nemen, maar we zullen 

zeker en dan ga ik even op het vervolg in, zullen zeker daar wij onze rol pakken. En na het 

omgevingsmanagement spelen wij natuurlijk ook een belangrijke rol in de onderzoeksfase. 

We gaan nu al die stappen die hier gezet zijn, we zijn nu in fase twee van de achttien, er 

zitten een heleboel vragen bij ruimtelijke inpassingsvragen, die we de komende tijd van 

ecologie tot hoe iets er uitziet tot geluidsbelasting. Al die vragen die bij elk ruimtelijk 

initiatief aan de orde komen, zullen we hier allemaal nog stap voor stap moeten doorlopen. 

En daar heeft de gemeente natuurlijk een hele belangrijke rol in. Afhankelijk in de 

onderzoeksfase. Later ook komen ze ook terug op de toetsende en de besluitvormende fase. 

En we zullen dus al die vragen die er nog leven en er zijn ook door de omwonenden met een 

aantal vragen gesteld. En let wel dat zijn naar het idee van de gemeente Groningen 

uitstekende vragen. Het zijn vragen die voor een deel ook bij ons leven, die de komende tijd 

beantwoord moeten worden. Van hoe past het allemaal wel? Kan een weg aan belasting 

aan? En zo ja hoe gaan we dat dan oplossen? Die zullen de komende tijd allemaal van een 

antwoord moeten voorzien en zijn dus ook randvoorwaardelijk voor de volgende stappen 

die we in de procedure gaan zetten. Op het moment dat die onderzoeksfase is afgerond en 

die antwoorden er ook zijn, ja dan komen wij als ware in een definitieve toetsende fase als 

gemeente Groningen. Zo zullen we dat vaker doen bij allerlei ruimtelijke initiatieven of het 

nou om bedrijventerreinen infra of woningbouwen gaat. Onze verwachting is dat eigenlijk de 

start van die procedure hè, dat die onderzoeksfase ongeveer daar de komende maanden 

zeker voor nodig hebben, dat de stap van die ruimtelijke procedure rond de zomer kan 

plaatsvinden zijn een aantal vragen over gesteld. Nou in het schema staat precies wat de 

ruimtelijke procedure is die wij voor ons voorstellen. Daar staat ongeveer een half jaar voor. 

En het klopt inderdaad dat daar een wijziging van het bestemmingsplan voor of een 

aanpassing van het bestemmingsplan voor nodig is. En daar zult u ook als gemeenteraad een 

rol in hebben. 



01:29:30 
De heer Van Zoelen: Voorzitter, ik heb een vraag. 

01:29:31 
Voorzitter: Voor het tweede termijn, De heer van Zoelen. 

01:29:33 
De heer Van Zoelen: Ja dat is duidelijk. Er komt een heel proces met verschillende toetsing 

kaders en stel hypothetisch, ergens hier een gemeenteraad loopt het staak. We kunnen die 

Omgevingswet niet veranderen of we zeggen nee als raad, heeft zo'n bedrijf als Hardt nog 

een uitwijkmogelijkheid? Is er dan überhaupt de mogelijkheid voor zo een bedrijf, is dat niet 

een enorme teleurstelling als wij als raad zeggen van nou nee het gaat hier niet lukken in 

Groningen. Kunnen ze nog ergens anders heen? 

01:29:59 
De heer Van der Schaaf: Ja voorzitter, u vraagt een beetje naar de bekende weg. De heer De 

Rook heeft al het één en ander gezegd over dat het geen voldongen feit is. Natuurlijk als er 

ergens iemand een initiatief neemt, een woningbouwplan heeft of een bedrijf waar ergens 

wil vestigen en om wat voor reden dan gaat niet door, is dat natuurlijk altijd een 

teleurstelling. 

01:30:23 
Voorzitter: De heer Dijk nog een vraag. 

01:30:24 
De heer Dijk: Ik probeer even te vissen naar een toezegging. Dat gaat over het delen van die 

kennis. Kunt u aangeven of kunt u te zijner tijd delen welke kennis wel en niet vrij 

beschikbaar wordt en wanneer dat is en waarom dat is? 

01:30:43 

De heer De Rook: Nou laat ik proberen De heer Dijk tegemoet te komen. Volgens mij is dit 

een thema dat wij moeten bespreken, dus op initiatief van ~ ook gewoon inbrengen. En ik 

zal u laten weten wat de resultaten van dat gesprek zijn geweest. Waarbij u inzicht geeft 

over hoe gaan we eigenlijk met het thema opgedane kennis en waar landt dat. Ik zeg u toe 

dat ik u daarover rapporteer. En als u dat dan onvoldoende vindt, dan laat Meneer Dijk het is 

mijn ervaring niet na om dat in te brengen. 

01:31:09 
Voorzitter: Goed. Mijn excuses dat dit uit de tijd is gelopen. U heeft veel vragen gesteld en 

volgens mij zijn die ook beantwoord. Sorry ik kan u niet meer het woord geven. We gaan dit 

punt nu afronden. 

01:31:19 

Iemand van de tribune vraagt het woord 

01:31:24 
Voorzitter: Nee sorry ik. 

01:31:25 
Deze meneer geeft aan dat dat vroeger wel kon 



01:31:29 
Voorzitter: Dat zou kunnen, dat is nu niet meer het geval en ik heb ook het idee dat u in de 

loop van de procedure nog voldoende tijd zult krijgen om uw mening hierover te geven. 

01:31:37 

Korte reactie van de tribune: ~ 

01:31:38 

Voorzitter: Waarvan akte. Het is een college brief. Hoe wil de commissie hiermee omgaan? Is 

er iemand die hier nog iets over wil zeggen? Nee? Oké. Dank u wel. Dan kan die conform 

door. 

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) 
01:31:55 

Voorzitter: Dan gaan we naar het tweede agendapunt. Daarvoor hebben we ook een 

inspreker. Dat is het verloop van de jaarwisseling 2019-2020. Naar aanleiding van een aantal 

vragen die daarover gesteld zijn door een aantal partijen. De heer West namens West 

Vuurwerk BV wil daar graag over inspreken en ik geef u daarvoor drie minuten de tijd. Ik stel 

voor dat u heel even wacht tot de rust is wedergekeerd. Meneer West, gaat u gang. 

01:32:42 

De heer West: Goedenavond. Ik ben van West Vuurwerk. Ik ben ondernemer en naast mijn 

andere ondernemingen doe ik dus en één keer per jaar dan run ik ook een vuurwerk winkel. 

Aan de Sontweg hier naast de Ikea. En de reden dat ik hier ben is omdat de landelijke 

politiek natuurlijk nu net een besluit heeft genomen over afschaffen van knalvuurwerk en 

vuurpijlen. Maar naar mijn mening is dat een ondoordacht besluit. Wat niet gaat resulteren 

in het verwachte doel en we willen natuurlijk allemaal een veilig Oud en Nieuw. En we willen 

natuurlijk al helemaal niet dat er hulpverleners worden belaagd. Dat is dus helemaal van de 

zotte. Volgens mij moet dat gewoon heel streng aangepakt worden. Maar door de stekker 

uit legale consumentenvuurwerk te halen, denk ik niet dat het Oud en Nieuw per definitie 

veilig wordt. Er bestaat er helemaal geen garantie dat hulpverleners niet meer belaagd 

worden. En naar mijn mening verschuift die door de verkoop alleen maar naar onze 

buurlanden. Gaat Jan en alleman maar met vuurwerk over de grens heen rijden. In busjes 

waar opgeslagen worden in schuurtjes in plaats van bunkers waar wij voor in geïnvesteerd 

hebben. Het zware knalvuurwerk is eigenlijk al jaren verboden, maar wat er nu verboden 

wordt is gewoon legale knalvuurwerk. Nou dat zijn rotjes als je die hier neer gooit, daar 

schrik je niet eens van. Alles tot zes uur één en dertig december is ook al verboden hè, alles 

wat afgestoken wordt. Naar mijn mening moet daar, ja het gaat mij erom dat hier op lokaal 

gebied ook over nagedacht wordt en niet zomaar een besluit wordt genomen. Volgens mij 

moet er gehandhaafd worden op dat wat al jaren verboden is en daar is voor zes uur één en 

dertig december afsteken. En nu om nu te bedenken van ja we verbieden maar legale 

consumentenvuurwerk, we trekken daar de stekker uit en dan is de overlast minder. Ja ik 

denk dat dat totaal niet resulteert in het gewenste resultaat. Vuurwerk is natuurlijk 

gevaarlijk bij verkeerd gebruik. Laten we dat vooropstellen, maar dat is een keukenmes ook 

en een keukentrapje ook. Het gaat erom hoe er mee omgegaan wordt. En ik denk dat we 

beter met vanuit de branche ook, vanuit ons wordt er ook over nagedacht. En dat men met 



de lokale politiek in gesprek gaat met ondernemers om te kijken van nou hoe kunnen we er 

nou goed mee omgaan? Je kunt beter het gecertificeerde gekeurde vuurwerk in bunkers 

hebben liggen bij ondernemers, waar je van weet waar het is, dan dat dit allemaal een grijs 

gebied in gaat. Ja ik ben bang dat het die kant op gaat, als je dit verbiedt en men kan 

gewoon uit de kust en te keur de grens over rijden. Daarnaast denk ik dat je dan ook veel 

minder grip krijgt als gemeente op wat er gebeurt en dat kan behoorlijk gevaarlijke situaties 

opleveren. En dat is eigenlijk de reden dat ik hier ben en ik denk ook van dat het ook wel 

goed is dat er nou, vanuit de kant van ons ondernemers, dat ik daar gewoon eens iets over 

noem. En als daar in de toekomst waarover besloten wordt dat men daar contact over zoekt. 

01:35:31 

Voorzitter: Dank u wel voor het bijdragen. Mevrouw Blauw, u heeft een vraag? Of wilt u. Ja 

gaat u gang. 

01:35:40 

Mevrouw Blauw: Bedankt voorzitter en ook bedankt de inspreker. De PVV blijft van mening 

dat deze hele discussie over vuurwerk en vuurwerk shows symptoombestrijding is. Wij 

kunnen het heel plat slaan, maar de totale discussie is geen oplossing voor de problematiek. 

In principe zegt het college ook dat ze geen voorstander zijn van diverse vuurwerk shows in 

de wijken met als argument dat het teveel kost. En dit zijn wij roerend met het college eens, 

want dat geld hebben we gewoon niet. Waarom was het vroeger geen discussie? Niet op dit 

niveau in ieder geval. Het is een mooie traditie waar nu mensen die gezellig in alle vrijheid 

vuurwerk willen afsteken het kind van de rekening zijn. Wij hebben, de PVV heeft zoiets van 

ga harder optreden tegen mensen die in overtreding gaan, relschoppers, criminaliteit en 

zwaardere straffen uitdelen. Wij nodigen het college hierbij uit om volgend jaar een 

vergelijking te maken, want wij durven de stelling eigenlijk wel aan dat het geen verschil 

gaat maken. Als het onderliggende probleem niet opgelost wordt, gaat ook een 

vuurwerkshow gaat geen oplossing bieden. 

01:36:54 

Voorzitter: Mevrouw Blauw, ik onderbreek u. U heeft een vraag van Mevrouw Wijnja. 

01:36:59 
Mevrouw Wijnja: Dank u wel voorzitter. Ik heb inderdaad een vraag aan de PVV, want ik ken 

de PVV als een partij die altijd heel erg bezig is met veiligheid, dat belangrijk vindt en ook 

hamert op de positie van de politie. Dus ik zou de PVV willen vragen hoe beoordeelt zij het 

feit dat de politie zegt: "Zoals het nu gaat is het niet te handhaven". Dus tegen ons zeggen: 

"Ga beter handhaving en strenger straffen", dat helpt ons in deze situatie niet, er moet wat 

anders gebeuren. 

01:37:29 

Mevrouw Blauw: Wat gaat een vuurwerkshow oplossen? Weet je, dit is gewoon een andere 

discussie. Deze discussie gaat over het verbieden van vuurwerk, knalvuurwerk. Waarom was 

dit vroeger geen discussie? Niet op dit niveau. Wij denken dus dat het symptoombestrijding 

is en dat je het namelijk niet gaat oplossen door vuurwerk shows. Volgens mij ga je als je dit 

gaat verbieden, dan gaat het veel meer in de illegaliteit. Volgens mij vergroot je het 

probleem alleen maar. 



01:38:02 
Mevrouw Wijnja: Volgens mij, ik heb niet gezegd dat een vuurwerk show het antwoord is op 

wat de politie zegt. Ik vraag aan de VVD of sorry aan de PVV, hoe beoordeelt u het feit dat 

de politie zegt: "Zoals het nu gaat kan het niet. Wij hebben andere handvatten nodig. Stop 

met het afsteken van consumentenvuurwerk". En is dan het antwoord van de PVV maar het 

is leuk en een traditie. Ga de mensen gewoon harder aanpakken? 

01:38:29 

Mevrouw Blauw: Ik snap deze discussie niet helemaal. De politie zegt inderdaad dat het een 

probleem is, maar dit gaat over het aanbieden van vuurwerk shows. Is het verbieden, is dat 

een oplossing? Wij hebben ook aangegeven en dat heb ik net ook, wij durven de stelling wel 

aan dat het namelijk geen verschil gaat maken. Dus ga na wat is het probleem? Wat ligt hier 

onder? Dan ga ik even verder. 

01:38:56 

Voorzitter: Heeft u een vraag De heer Van Zoelen? 

01:38:59 
De heer Van Zoelen: Ja ik heb een vraag aan de PVV over waarom hebben we het er nu wel 

over en vroeger niet? Ik zie de PVV of wij kennen de PVV ook, we zien een ontwikkeling dat 

de PVV-oog heeft voor dierenwelzijn en een groot hart heeft voor dieren. En wat ik dan mis, 

is er ook niet bij de PVV een ontwikkeling dat de PVV ziet van nou, dat knalvuurwerk dat 

brengt zoveel leed aan honden, dieren, katten, vogels verschrikken die vliegen uit. Zou dat 

alleen al niet een reden moeten zijn om de visie op vuurwerk, ja te heroverwegen? 

01:39:34 
Mevrouw Blauw: De PVV is vooral een partij die gaat voor vrijheid. Vrijheid van handelen. 

Wij vinden dit dat dit geen en wij willen wij zijn voor behoud van tradities. En geen 

gecontroleerde tradities. En waar hebben we het over het is één dag in het jaar. Natuurlijk 

zijn wij voor dieren en bescherming, maar dan denk ik van nu hebben we het over dat er op 

nieuwjaarsdag moeten vuurwerk afgestoken worden. Waarom doen we het niet in de 

zomer, want dan is er geen mist. Wij gaan voor behoud van tradities. 

01:40:05 

Voorzitter: Uw spreektijd is bijna op. Dus maak de woordvoering af, zou ik zeggen. 

01:40:09 

Mevrouw Blauw: Oh oké. Even kijken. Wij hebben nog één opmerking over honderd procent 

Groningen. Die vraagt vuurwerk voor de vuurwerkshow in Ten Boer. De vuurwerkshow 

Groningen kost tussen de één en de twee ton. Ten Boer tienduizend euro, waar 

zevenhonderd mensen op af zijn gekomen. En wat wij daaruit konden opmaken, zijn die 

mensen eigenlijk niet bereid hiervoor te betalen. Dat vermeld de notitie. We hebben zoiets 

van ja weet je, dit is geen traditie. Dit willen ze niet. Geef ze dan een cadeau kaart, daar 

hebben ze meer aan dan een vuurwerkshow. 

01:40:48 
Voorzitter: Dank u wel. Wie voor de woordvoering? Meneer Bolle. 

01:40:51 
De heer Bolle: Ja Dank u wel voorzitter. Ja bedankt ook voor deze jaarlijkse brief die we 



krijgen over het verloop van de jaarwisseling en nu ook met de antwoorden op de 

schriftelijke vragen erbij. 

01:41:01 
Voorzitter: Dat is ook traditie inmiddels. 

01:41:04 

De heer Bolle: Ja wat wel en niet traditie is, dat verschilt nogal eens over de jaren gelukkig. Ja 

voorzitter, Mevrouw Blauw die eindigde er mee en ik wilde daar eigenlijk min of meer mee 

beginnen. En dat zijn dan de woorden van de burgemeester die het hartstikke mooi vond in 

Ten Boer, omdat heel Ten Boer wel leek uitgelopen. En ook al was de burgemeester niet zo 

van het vuurwerk, als het dan moet, dan moet het eigenlijk zoals het in Ten Boer gaat. Dus ja 

wij zijn wel een beetje verward of verbaasd dat dan vervolgens nu daar de stekker uit 

getrokken wordt. Het is nu drie jaar gedaan. Mevrouw Wijnja was volgens mij de 

oorspronkelijke initiatiefnemer van die vuurwerkshow. Het kost inderdaad nog geen 

tienduizend euro. Kijk dat aftel moment op de Vismarkt, daar wordt weliswaar geen 

vuurwerk door de gemeente afgestoken, maar dat is ook niet gratis en het is denk ik ook niet 

te vergelijken met een centrale vuurwerkshow die je hier in de stad, want dan kom je 

inderdaad richting de twee ton. Dus ik zou het meer eigenlijk in het vergelijk willen steken 

met het aftel moment. Ja en dan zou ik het eigenlijk wel mooi vinden om die pilot die het 

was, want het zou voor drie jaar gebeuren, om die dan toch nog te verlengen en daar ook 

medewerking van de gemeente aan te verlenen. En dan toch nog te proberen of dat wel 

door de ondernemers daar en door de mensen daar gedragen wordt. Want als daar 700 

mensen komen dan is het misschien niet geen traditie, maar dan is het denk ik wel een 

succesvol evenement. 

01:42:43 
Voorzitter: Mevrouw Woldhuis. Of heeft u een vraag? Nee, oké. Mevrouw Woldhuis, gaat u 

gang. 

01:42:46 
Mevrouw Woldhuis: Ja Dank u wel voorzitter. Daarop aanvullend van de vorige spreker, van 

De heer Bolle. Dank voor het beantwoorden van de vragen die wij hebben gesteld. Wij 

waren ook enigszins verbaasd over het feit dat daar wellicht de stekker uit wordt getrokken 

en met name, omdat toen destijds de vuurwerkshow in werd gezet om overlast te 

verminderen. Om te kijken van hey, kunnen we daar iets mee? En als we dan eens in de 

schriftelijke vragen dat dat nooit is onderzocht. Dat denken wij van hey, als je zo kleinschalig 

niveau dat niet onderzoekt, hoe kun je dan kijken of een grote vuurwerkshow, waar een heel 

groot bedrag achter aan zit, wel de gewenste effecten ziet? Dus wij willen heel graag dat de 

show in Ten Boer gewoon blijft bestaan. Plus dat ook wordt gekeken, is het draagvlak voor 

en of de overlast ook daadwerkelijk verminderd wordt door deze show. Daarnaast hebben 

we nog een vraag, over wat inspreker net zei, over de samenwerking met ondernemers. Ik 

vond het wel een interessant punt. In hoeverre heeft de gemeente ook gesprekken met 

ondernemers vuurwerk ondernemers, om te kijken van nou wat voor input hebben zij om te 

kijken hoe we het toch veiliger het afsteken van vuurwerk veiliger kunnen maken? Dank u 

wel voorzitter. 



01:44:19 
Voorzitter: Dank u wel. De heer van der Laan van de PvdA. 

01:44:21 
De heer Van der Laan: Ja hartelijk voorzitter. Dank aan het college, excuus de burgemeester, 

voor het uitbrengen van een brief en dank aan de inspreker. De partij van de Arbeid is voor 

een veilige jaarwisseling en wij zijn van mening dat het inperken van de mogelijkheden tot 

het afsteken van consumentenvuurwerk hierin past. Bij de afgelopen jaarwisseling zijn 

honderd acht en zestig personen met oogletsel behandeld in het ziekenhuis. Wat ons betreft 

zijn dat er gewoon honderd acht en zestig te veel. We zijn dan ook blij dat het kabinet zelf al 

het initiatief heeft genomen tot inperking, namelijk met het verbieden van zwaar 

knalvuurwerk en vuurpijlen. We willen de burgemeester wel uitdagen van, we hadden al een 

beleid omtrent de jaarwisseling, namelijk met vuurwerk vrije zones. Moeten we misschien 

nu niet dat beleid, nou herijken klinkt wat te zwaar, maar zijn er nog andere dingen die we 

dan kunnen doen tijdens de jaarwisseling om te zorgen dat er echt zo min mogelijk 

incidenten plaatsvinden in de gemeente Groningen en dat er zo min mogelijk gewonden 

vallen? ~. 

01:45:18 
Voorzitter: Mevrouw Woldhuis. Ja. U heeft een vraag. 

01:45:22 

Mevrouw Woldhuis: Meneer van der Laan zegt ja honderd acht en zestig te veel. Vind u dat 

niet een beetje. Kijk overal waar je een feestje organiseert of viert of je fiets, dan moet je 

ook een soort bepaalde risico nemen. Ik snap wel wat u zegt, maar wat u nu schetst lijkt mij 

een beetje. 

01:45:37 
Voorzitter: Ik dacht dat u ging zeggen: "Overal waar een feestje is, is oogletsel. Maar gelukkig 

is dat niet zo. Meneer van der Laan. 

01:45:42 
Mevrouw Woldhuis: Het is niet zo dat alleen maar met Oud en Nieuw gewonden vallen. 

01:45:47 
Voorzitter: Het is duidelijk ja. 

01:45:48 
Mevrouw Woldhuis: Overal zetten we wel EHBO in. Hardloopwedstrijden sterven mensen. 

01:45:53 
Voorzitter: Het is duidelijk mevrouw Woldhuis. Dank u wel. 

01:45:55 
Speaker 1: Hartelijk dank voor uw uitgebreide interruptie. Nee we hebben het hier over 

honderd acht en zestig incidenten die exclusief door vuurwerk komen. Oud en Nieuw is het 

onveiligste feest wat wij in Nederland vieren. En dan is het ook nog eens zo, dat de helft van 

de personen die oogletsel opliepen, zelf geen vuurwerk aan het afsteken zijn. Dus ik denk 

dat u de risico's van vuurwerk te veel bagatelliseert en in die zin deel ik uw analyse ook niet 

en werkt die verre van mij. Rond ik graag mijn woordvoering af. Ik wil de burgemeester 

complimenteren voor het rustige relatief rustige verloop van de jaarwisseling. We hebben 



geen herhaling gezien van de zogeheten Paddepoel rellen van vorig jaar en dat is volgens mij 

goed. Ik moet wel zeggen dat de toename in schade aan de gemeentelijke eigendommen 

wel schrikken is. Al is geld natuurlijk altijd minder belangrijk dan letsel aan personen, 

onderstreept ik nog een keer. We willen de burgemeester dan ook vragen van: "Goh, gaan 

wij als gemeente, zijn wij dan ook bezig met het privaatrechtelijke verhalen van schade op 

de daders?" Hoewel ik ook begrijp dat je daar ook een rechtse economische keuze in maken. 

Zeker als het om kleine schades gaat dan is dat misschien niet de moeite waard, maar zeker 

in het geval van de brug à zestigduizend euro, lijkt me dit wel een kwestie om te 

onderzoeken. 

01:47:16 

Voorzitter: Meneer Bolle. 

01:47:16 

De heer Bolle: Dank u wel voorzitter. Ja de Partij van de Arbeid heeft in de vorige commissies 

vaak gepleit voor vuurwerkshows in buurten. 

01:47:27 
De heer Van der Laan: ~ 

01:47:27 

Voorzitter: Als ik De heer Bolle niet had, zegt De heer Van der Laan nu. 

01:47:29 

De heer Van der Laan: Ja wij zijn inderdaad ~ voorstander van vuurwerkshows. Ik was net zo 

van mijn pleidooi afgebracht. We lezen dat de burgemeester niet voor voelt, dat vinden we 

een beetje jammer. Wij voelen bijvoorbeeld zelf eigenlijk wel wat voor een experiment om 

dat bijvoorbeeld met crowdfunding te doen. En vuurwerkshows in buurten lijkt ons namelijk 

een veilige manier om te kunnen genieten van vuurwerk. En ik denk dat we dan vooral een 

beetje kleinschalig moeten kijken en ik denk dat de vuurwerkshow in Ten Boer, kijk daar is 

natuurlijk veel meer ruimte dus dat maakt het makkelijk, maar dat laat wel zien dat het ook 

niet veel hoeft te kosten als je het een beetje slim regelt. En we zijn op de valreep inderdaad 

ook wel voor, we hebben warme gevoelens voor het continueren van die vuurwerkshow Ten 

Boer. Dank u wel. 

01:48:08 
Voorzitter: De heer Duit. 

01:48:10 
De heer Duit: Ja korte vraag aan De heer Van der Laan. Vindt u dan ook dat dat allemaal door 

specialisten gedaan moet worden? Al die kleine shows in buurten? 

01:48:17 

De heer Van der Laan: Nou bij voorkeur wel, maar het lijkt me eigenlijk goed om dat even uit 

te denken. En wat mij betreft zou dat misschien ook door amateurs gedaan kunnen worden 

die daar een veiligheidscursus. Kijk de veiligheid moet natuurlijk wel voldoende geborgd 

blijven, maar ik zie misschien wel een rol voor de gemeente om te faciliteren dat mensen 

niet ieder zijn individuele vuurwerk afsteekt, maar dat je gewoon bijvoorbeeld een platform 

kan oprichten waarin de buurt samen geld inzamelt voor vuurwerk en dat dan afschiet. En 

daarvan geniet op een veilige manier. 



01:48:46 
Voorzitter: Dank u wel. 

01:48:47 
De heer Van Zoelen: Voorzitter, ik heb nog een vraag. 

01:48:49 
Voorzitter: Ja dat is dan de laatste aan De heer Van der Laan. 

01:48:51 
De heer Van Zoelen: Wat ik mis er is een landelijke ontwikkeling, dat een grote meerderheid 

van de Nederlanders wil af van vuurwerk. En er komt waarschijnlijk ook een landelijk verbod 

sowieso op knalvuurwerk en vuurpijlen. En mijn vraag is, hoe gaan we nou of hoe ziet de 

PvdA dat? Hoe gaan wij ons als gemeente daarin positioneren? Gaan we door op de oude 

weg met vuurwerk vrije zones en hier en daar een vuurwerkshowtje of zeggen wij gewoon, 

wij gaan nu stappen zetten richting een totaalverbod op vuurwerk? 

01:49:17 
De heer Van der Laan: Naja, helaas heeft het nog niet zo een vaart dat ik op dit moment in 

de Tweede Kamer zit. Wij gaan als gemeente niet over het landelijke vuurwerkverbod. Je ziet 

in Amsterdam en Rotterdam dat het wel is bepleit. Daar zie ik wel echt risico's aan de 

handhaafbaarheid, want dat zou betekenen dat je in Groningen wel vuurwerk mag kopen 

maar niemand mag afschieten. Dus de warme gevoelens deel ik, maar de praktische 

uitvoerbaarheid daar zie ik dan nog wel wat problemen. 

01:49:43 
Voorzitter: Mevrouw Wobma voor de woordvoering. Ik richt me even tot de publieke 

tribune. Ik zie dat u deel wil nemen aan het debat, maar de regels voorzien daar niet in. 

01:49:50 

De heer 2: ~ 

01:49:52 

Voorzitter: Nee dat begrijp ik, maar goed binnen de huidige reglementen mag u één keer 

drie minuten inspreken en dat is het dan. Dus ik zou zeggen doe dat nog straks na de 

beraadslagingen even. Dankjewel. Mevrouw Wobma. 

01:50:05 
Mevrouw Wobma: Dank u wel voorzitter. De afgelopen jaarwisseling is duidelijk rustiger 

verlopen dan die daarvoor. Dus complimenten voor de aanpak hiervan. En dan verder 

allereerst het vuurwerk. De SP is geen voorstander van een algeheel verbod. Wel kan er een 

belangrijke stap in de veiligheid gezet worden met het verbieden van het meest gevaarlijke 

vuurwerk, zoals vuurpijlen en knalvuurwerk. Dit moet landelijk geregeld worden in verband 

met de handhaving. 

01:50:31 
Voorzitter: De heer Van Zoelen. 

01:50:33 
De heer Van Zoelen: Bij deze jaarwisselingen heeft het siervuurwerk in Nederland voor vijf 

en zeventig procent van de slachtoffers gezorgd. Is het nou niet juist dit soort vuurwerk wat 



ook verboden moet worden, juist omdat zoveel letsel veroorzaakt? En ook daarnaast dat het 

ontzettend veel troep in het milieu veroorzaakt. 

01:50:52 
Mevrouw Wobma: De SP vindt dat er gekeken moet worden naar waar het gevaar inzit. 

Welk vuurwerk dat is. Dus dat is iets dat nog nader bekeken kan worden en wat het afval 

betreft, ja het wordt altijd afgewenteld op de consument. Ik vind ook, de SP vindt dat er ook 

gekeken moet worden naar de producenten of daar niet eens een keer wat 

milieuvriendelijker vuurwerk geproduceerd kan worden. Dat is een geluid dat we dan helaas 

niet horen van de Partij van de Dieren. Dit samen met vuurwerk vrije binnenstad en een 

aantal andere vuurwerk vrije zones, lijkt mijn fractie dat een dermate grote terugdringen van 

vuurwerk overlast, dat een algeheel verbod er niet hoeft te komen. Daar komt nog bij dat 

niet iedereen in de kerstvakantie op wintersport kan of zelfs maar een weekje naar een 

Waddeneiland. Het toewerken naar een feestelijk Oud en Nieuw in de straat, is voor velen, 

vooral voor kinderen en jongeren, dan een belangrijke invulling van de kerstvakantie. Een 

centrale vuurwerkshow in de stad ziet de SP niet als oplossing. Dat is te ver weg voor de 

meeste mensen en brengt weer andere problemen met zich mee zoals het in banen leiden 

van de toeschouwers die komen. En dan zijn er zoals genoemd de hoge kosten die eraan 

verbonden zijn. Zoals ook in de brief vermeld is, is er ook overlast die los staat van vuurwerk. 

Dat is waar de ChristenUnie net ook al vragen over stelde en waarvan wij nadere analyse 

hebben gevraagd. Hier gaan we daar nog eventjes verder op in. Wat de voorbereiding op de 

jaarwisseling heeft al zijn vruchten afgeworpen en dient wat de SP betreft, nog bredere zin 

navolging. Er is grotendeels ingezet op korte en middellange acties. 

01:52:42 
Voorzitter: Mevrouw Wobma, ik val u even in de reden. Er is een vraag van De heer Bolle. 

01:52:45 

De heer Bolle: Ja ik wilde even terugkomen op die centrale vuurwerkshows. Vindt de SP dan, 

een centrale vuurwerkshow in Ten Boer, ook geen goed idee? 

01:52:52 

Mevrouw Wobma: Die vinden wij een heel goed idee, want ik gaf aan dat een centrale 

vuurwerkshow in de stad te ver weg is voor de meesten. En het probleem is in Ten Boer niet 

aan de orde. De SP staat dan ook achter een voortzetting van de aanpak van de jongeren, 

maar wil ook graag van het college weten of er een bredere visie is op achterliggende 

oorzaken en hoe die aangepakt kunnen worden? Deze jaarwisseling is dan rustig verlopen, 

maar er zijn nog altijd groepen jongeren die voor overlast in wijken zorgen. Wat zit 

hierachter? Is er een overlap met de groepen die bij de jaarwisseling van 

tweeduizendnegentien voor overlast zorgden in Paddepoel en Hoogkerk. Worden die 

groepen jongeren het hele jaar gevolgd en begeleid? Of is dat alleen in de periode rond de 

jaarwisseling. En incidenten zoals nu in Selwerd en Beijum lijken als een verrassing te komen. 

Zouden die groepen niet al lang in beeld moeten zijn? 

01:53:48 
Mevrouw Wobma: Mevrouw Wobma, u heeft een vraag van Mevrouw Wijnja. 

01:53:52 
Mevrouw Wijnja: Dank u wel voorzitter. Ik zit gefascineerd te luisteren naar het betoog van 



de SP. Maar nu is Mevrouw Wobma mij toch even kwijt, want ik ken het pleidooi van de SP 

rondom de aanpak van jongeren overlast. Maar net hoor ik Mevrouw Wobma nog zeggen: 

"We moeten een soort van kerst evenement voor kinderen die niet op wintersport kunnen, 

organiseren door ze vuurwerk te geven". Is het niet zo dat overlast gevende jongeren 

explosieven geven, waar ze mee kunnen smijten, niet echt bijdraagt aan de sfeer in de 

buurt? Moet je dat dan aan een bepaald deel van de, weet ik veel, leuke kinderen die mogen 

dat wel als soort van vakantie evenement en de vervelende jongeren mogen het niet. Wat 

van welke van de twee is het? 

01:54:35 
Mevrouw Wobma: Smijten met explosieven is niet wat ik me voorstel bij vuurwerk wat 

kinderen en jongeren doorgaans afsteken, uitgezonderd de grote overlastgevers natuurlijk. 

Ik gaf eerder aan dat wij zijn voor een verbod van vuurpijlen en knalvuurwerk, dus die 

explosieven waar u naar verwijst, die vallen daar onder. Dus die willen wij niet in handen van 

kinderen leggen. 

01:55:02 
Voorzitter: Zou u tot een afronding kunnen komen van de woordvoering, gezien de 

spreektijd? 

01:55:05 
Mevrouw Wobma: Ja. Zeker. Tot slot is er nog een aanpak die verder gaat dan het alleen 

maar van de straat houden? Een aanpak die oorzaken onderzoekt en aanpakt? Dank u wel. 

01:55:19 
Voorzitter: Dank u wel. De heer Venhuizen en dan ga ik daarna naar De heer Brandsema. 

01:55:24 
De heer Venhuizen: Dank u wel voorzitter. Ja zoals u weet, steunen ook wij een landelijk 

verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen en we hopen dat dit komend jaar de openbare orde 

en veiligheid flink ten goede komt. We zijn geen voorstander dat de gemeente in de 

toekomst gaat afwijken van landelijke wetgeving op dit gebied, door bijvoorbeeld lokaal wel 

een totaalverbod in te voeren, als wel ergens landelijk voor gepleit wordt. Dan moet dat wat 

ons betreft zijn, strenge milieunormen voor siervuurwerk met in plaats van schadelijke 

zware metalen, zoveel mogelijk niet schadelijke stoffen. Dit is al mogelijk, maar wordt nog 

niet op grote schaal toegepast. Hopelijk kunnen al deze maatregelen samen, zorgen dat 

vuurwerk in de toekomst een positieve associatie bij Oud en Nieuw kan leveren. Helaas is de 

centrale vuurwerkshow op dit moment financieel niet aantrekkelijk. Zouden op zich wel 

voorstander zijn. Wat betreft de voorstellen van Honderd Procent, delen wij de mening van 

het college, over de kleine shows en afsteken op Nieuwjaarsdag. Wat betreft Ten Boer wat 

ook ingebracht is, misschien is de mogelijkheid iets met een wijkbudget, dat de personen 

zelf nog kunnen kiezen wat zij wel of niet met hun wijk doen of ze een vuurwerkshow willen 

of niet. En we vroegen ons nog af, op dit moment is het Carbidschieten volgens mij nog niet 

~ in Groningen. Dat is wel zo in Ten Boer en Haren en op welke manier dat in de toekomst 

vormgegeven gaat worden. Dank u wel voorzitter. 

01:56:41 
Voorzitter: Dank u wel. De heer Brandsma. 



01:56:44 
De heer Brandsema: Ja Dank u wel voorzitter. Ja de tijd heeft de college brief van twee en 

twintig januari alweer ingehaald, want recent is door het kabinet bekend gemaakt dat er al 

dit jaar een verbod komt op vuurpijlen en knalvuurwerk. Mijn fractie is het met het college 

eens dat het terugdringen van het gebruik van vuurwerk effectiever is middels landelijke 

wetgeving dan lokalen. En we zijn dan ook blij met de keuze die het kabinet heeft gemaakt 

door het advies van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid op te volgen. Voorzitter, het 

college vraagt in deze brief hoe de Raad aankijkt tegen het organiseren van één of meerdere 

vuurwerk shows. En de ChristenUnie is hier niet voor. Er komt dit jaar geen landelijk totaal 

verbod op consumentenvuurwerk en financieel heeft de gemeente het niet breed. Wat 

maakt dat we er niet voor kiezen om hier geld aan uit te geven. Voorzitter, dit gezegd 

hebbende, wil ik in het bijzonder toch nog even stilstaan bij de situatie in Ten Boer. Daar is 

de afgelopen drie jaar een gemeentelijke vuurwerkshow geweest, waar we positieve 

verhalen over hebben gehoord en uit de brief blijkt dat in die drie jaar toegewerkt zou 

worden naar een show die door de inwoners zelf bekostigd zou worden. Maar dat is niet 

gelukt. Is het college bereid om de inwoners in hun zoektocht te ondersteunen en/of te 

faciliteren? Is het bijvoorbeeld mogelijk dat een deel van de kosten uit het gebiedsbudget 

gedekt worden? Of kunnen ondernemers middels het fonds Ondernemend Groningen, een 

bijdrage leveren? De gemeente moet geen kar trekker worden, maar kan wellicht net dat 

steuntje in de rug geven. Graag een reactie van het College. Tot slot voorzitter, is de 

ChristenUnie positief over de persoonsgerichte aanpak in Paddepoel en Hoogkerk. Grote 

incidenten zijn uitgebleven en in de gemeente is geen geweld tegen hulpverleners 

geregistreerd. Dank u wel. 

01:58:15 
Voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Wijnja van GroenLinks. 

01:58:18 

Mevrouw Wijnja: Dank u wel voorzitter. Ik zou als eerst heel graag de inspreker willen 

bedanken en het zal je misschien niet verbazen dat de manier waarop we aankijken tegen 

hoe zouden we Oud en Nieuw moeten vieren, dat we daar niet op dezelfde manier naar 

kijken. Maar waar we het wel denk ik, met elkaar over eens zijn, is dat het belangrijk is om 

een goed gesprek te voeren over hoe vieren wij Oud en Nieuw. Hoe vinden we dat dat zou 

moeten en ook wat is dan daarin de lokale verantwoordelijkheid. Hoe vinden we dat we dat 

hier moeten doen. En wat is daarin de landelijke verantwoordelijkheid. En ik moet zeggen 

dat, ik kon me niet bedenken, in welk bij welke onderwerp het eerder was gebeurd waarbij 

ik helemaal niet had verwacht dat ik op 1 januari zo een enorme shift zag in de publieke 

opinie over consumentenvuurwerk. Dat heeft de discussie in een stroomversnelling gebracht 

zou je kunnen zeggen, maar het is wel de aanleiding geweest voor de schriftelijke vragen die 

ik samen met de Partij voor de Dieren en Student en Stad heb gesteld aan het college. Wij 

hebben de brief gezien. Dank daarvoor. Er waren een aantal dingen die eigenlijk nog 

onderaan de streep overbleven. En dat begint bij één zin waar ik lang over nagedacht, wat 

betekent dit nu precies, dus ik ben blij dat ik die vraag vandaag kan stellen aan de voorzitter. 

Daar staat namelijk in de brief te zien: "Wij onderschrijven de conclusie van de 

Onderzoeksraad voor Veiligheid dat de viering van Oud en Nieuw, op veel plaatsen in 

Nederland het onveiligste feest van het jaar is". Dus wat ik graag van het college wil weten 



is, vindt het college dat Oud en Nieuw ook in Groningen het meest onveilige feest van het 

jaar is? En is het college van mening dat het toestaan van het afsteken van 

consumentenvuurwerk tot gevaarlijke situaties leidt, voor inwoners, hulpverleners en 

dieren? 

02:00:00 
Mevrouw Wijnja: En wat is er volgens het college voor nodig om van oud en nieuw een veilig 

feest voor iedereen te maken? Is het voornemen wat de minister inmiddels bekend heeft 

gemaakt om een deel van het consumentenvuurwerk, er is aan gememoreerd in deze 

commissie net, te verbieden, voldoende is om van oud en nieuw een veilig feest te maken? 

Tot slot, is er zicht op wat we in Groningen gaan doen wanneer een groot gedeelte of al het 

consumentenvuurwerk verboden wordt? Wat is dan het alternatief? Is daar al over 

nagedacht? Ik wil graag nog even aanhaken op de opmerkingen van onder andere het CDA, 

want op het moment dat het CDA een idee wat ik ooit bedacht heb gaat recyclen, dat is toch 

fantastisch? Dus die dag ga ik nooit vergeten. Ja ja, toch is het- Het is zo rondom 

vuurwerkshows, kijk, wij kijken er op deze manier tegenaan. Wij zijn in principe voorstander 

van vuurwerkshows. Alleen niet als doel. Het is geen doel om maar vuurwerkshows voor 

elkaar te krijgen, dat is een middel als onderdeel van breder beleid rondom: hoe willen we 

met elkaar oud en nieuw vieren? En ga je consumentenvuurwerk verbieden, moet je 

natuurlijk wel een alternatief bieden en moet je nadenken over de vraag: hoe vieren we dan 

de jaarwisseling met elkaar? Dus dat is heel relevant, dus in die zin, uiteraard, het zou gek 

zijn als ik geen warme gevoelens had over de vuurwerkshow in Ten Boer. Maar er is net ook 

al iets gezegd door de ChristenUnie over het oorspronkelijke idee daarvan. Ik ben er geen 

voorstander van als wij losse dingen gaan organiseren gewoon om het organiseren, maar als 

dat onderdeel is van een breder beleid hoe er in deze gemeente omgegaan wordt met de 

viering van oud en nieuw, dan zou dat prima kunnen om te kijken of we dat doorgang 

kunnen laten vinden wat ons betreft. 

02:01:41 

Voorzitter: Dank u wel. Ter afronding van uw woordvoering zie ik twee, drie vragen zelfs en 

de spreektijd is ook, dus ik ga ze alle drie toestaan, maar graag heel bondig, zowel vraag als 

antwoord. 

02:01:54 
Mevrouw Wobma: Dank u wel voorzitter. Ik was benieuwd of mevrouw Wijnja ook nog 

andere alternatieven heeft dan alleen een centrale vuurwerkshow. 

02:02:05 
Mevrouw Wijnja: Het belangrijkste alternatief. Ik heb dit in de media de grootste klapper 

genoemd, is het verbieden van consumentenvuurwerk. Dat is gewoon punt één, dat is te 

handhaven. Dit halfbakken gedoe is niet te handhaven, dus dat is wel een belangrijke stap 

om te zetten. 

02:02:19 

Voorzitter: Mevrouw Woldhuis. 

02:02:21 
Mevrouw Woldhuis: Ja, hoe kijkt mevrouw Wijnja dan tegen de overlast en het feit dat het 



niet onderzocht is. Als u een warm hart heeft voor uw eigen, oh nee, dat mag ik niet zeggen, 

voor uw eigen vuurwerkwerkshow. 

02:02:36 
Voorzitter: Over klappers gesproken. 

02:02:38 

Mevrouw Woldhuis: Maar hoe kijkt u dan tegen het overlast stuk aan? Dat is mijn vraag. 

02:02:42 

Mevrouw Wijnja: Nou kijk, oorspronkelijk was het idee niet alleen om overlast tegen te 

gaan, maar vooral ook om met de gemeenschap iets op te bouwen als alternatief op de 

lange termijn, want dat is hoe wij als GroenLinks naar oud en nieuw kijken. Op de lange 

termijn moeten we kappen met consumentenvuurwerk en dan kan je in een gemeenschap 

bouwen aan een alternatief wat dan van de mensen en de ondernemers zelf is en dat is 

gewoon een succes. Dat is zo. Zitten er haken en ogen aan, ja. Alleen ik denk niet dat als je er 

nu een onderzoek op los zou laten, dat je echt iets zinnigs kan zeggen over hoeveel overlast 

scheelt dat nou of hoeveel rotzooi in het milieu scheelt dat, zolang je geen verbod op 

consumentenvuurwerk hebt. 

02:03:19 

Voorzitter: Laatste vraag van mevrouw Blauw. 

02:03:21 

Mevrouw Blauw: Ja, die discussie hadden we net ook al, maar wat voert nu de boventoon bij 

GroenLinks? Want het is toch, vuurwerkshows zou dan een alternatief moeten bieden tegen 

de criminaliteit, maar gaat dat het ook oplossen? Het lijkt net of het hier meer over een 

gecontroleerde traditie gaat dan over het oplossen van een probleem. Ik hoor GroenLinks 

daar gewoon te weinig over, want de kern van het probleem is de criminaliteit en schade. 

Hoe kijkt GroenLinks er tegenaan? Wat voert de boventoon? 

02:03:57 

Mevrouw Wijnja: De boventoon voert dat wij in Nederland toegegroeid zijn naar een situatie 

waarin wij de jaarwisseling vieren op een manier waar er heel veel geweld is, ellende is. 

GroenLinks heeft jarenlang een meldpunt vuurwerkoverlast gehad. Ik zou mevrouw Blauw 

van harte willen uitnodigen om eens langs te komen om te kijken wat mensen dan melden, 

want er zijn heel veel mensen die oud en nieuw niet leuk vinden en waar wij naartoe willen 

is een oud en nieuw die voor iedereen is en volgens mij kan dat prima en is 

consumentenvuurwerk daar niet voor nodig en is dat een richting die wij gewoon in moeten 

slaan met elkaar. 

02:04:32 

Voorzitter: Ik begrijp dat u een vervolgvraag heeft, maar omwille van de tijd ga ik hem niet 

meer toestaan. Meneer Duit voor de woordvoerder. 

02:04:38 

De heer Duit: Ja dank u wel voorzitter. Allereerst zijn wij ook benieuwd naar het antwoord 

op de vragen die mevrouw Wijnja aanvullend gesteld heeft. In Den Haag, zoals eerder 

genoemd, heeft de tijd niet stilgestaan. De heer Brandsema van de ChristenUnie noemde 

het ook wel, want inmiddels heeft een meerderheid in de Tweede Kamer zich uitgesproken 



voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Daar zijn wij blij mee, vooral omdat de 

handhaving in het algemeen daardoor een stuk makkelijker wordt. De reacties vanuit de 

hulpdiensten hierover zijn dan ook optimistisch en hopelijk wordt voor hun oud en nieuw 

ook gemiddeld genomen een stuk leuker. Al moet gezegd worden dat de inspreker, 

waarvoor dank, een valide punt heeft dat het niet gaat betekenen dat het van de ene op de 

andere dag opgelost is. Het zal iets gaan zijn van de lange adem is onze verwachting en ik 

moet eerlijk bekennen dat ik het ook ongetwijfeld ga missen om overal om mij heen in de 

lucht vuurpijlen te zien. Dat heeft voor mij ook iets nostalgisch, natuurlijk. Echter lijkt ons dit 

verbod uiteindelijk de meest verstandige keuze. Wat ons betreft is het daarom het moment 

om door te pakken. Dit is de kans om oud en nieuw in Groningen opnieuw vorm te geven en 

hoe kunnen we dat beter doen dan in zowel Haren als Groningen en Ten Boer een knallende 

show neer te zetten en dus zeker niet de stekker eruit te trekken. Key is hier, excuses, de 

sleutel hierin onzes inziens is dat het goed aangepakt wordt. Als we een halfbakken after all 

moment en een magere vuurwerkshow neerzetten dan gaat dat averechts werken. Wat ons 

betreft bereidt het college voor de begroting van 2021 een plan voor waarin deze shows 

uitgedacht worden en legt dit plan voor aan de raad. Voorzitter, nog één vraag aan de 

burgemeester. Er rees bij ons twijfel of er genoeg vuurwerkspecialisten zijn om elke 

gemeente dan wel kern komende jaarwisseling van een show te voorzien, vooral nu er een 

landelijk verbod komt. Als elke kern een eigen professionele show wil, kan de bezetting nog 

wel eens krap worden. Kan het college dit meenemen in het vervolg op de brief? 

02:06:41 
Voorzitter: Dank u wel. Meneer Van Zoelen voor de woordvoerding. 

02:06:44 
De heer Van Zoelen: Ja dank voorzitter en ook dank voor de inspreker. Het wordt echt hoog 

tijd dat er een totaal verbod komt op consumentenvuurwerk tot aan het karbietschieten 

toe. De heftige knallen en het afval dat het veroorzaakt zorgt voor zeer veel dierenleed. 

Gelukkig zien we dus in Nederland een omslag. Een meerderheid van de bevolking wil 

inmiddels al een totaalverbod en wij hopen zeer dat de initiatiefwet die de Partij voor de 

Dieren en GroenLinks samen in Den Haag hebben ingediend zo snel mogelijk wordt 

aangenomen en dat dat niet tot een traject van jaren leidt. Bij deze jaarwisseling heeft 

siervuurwerk in Nederland voor 55 procent van de slachtoffers gezorgd. Daarnaast 

benadrukken verschillende burgemeesters dat een totaalverbod beter te handhaven is. 

Siervuurwerk draag net zo goed bij aan lucht- en milieuvervuiling en bezorgt dieren veel 

angst en stress. Wat het kabinet nu voorstelt is maar half werk en dit college sluit zich 

daarbij aan. Wij hopen dat het Rijk nu eens actie onderneemt en als zesde gemeente van 

Nederland, zesde grootste gemeente van Nederland, moeten wij ook duidelijk uitspreken 

wat we willen met dat vuurwerk. Wij willen, daar mogen we heel duidelijk in zijn, een 

totaalverbod. Op de schriftelijke vragen die wij samen met GroenLinks en Student en Stad 

hebben ingediend, kon de beantwoording door het college, zien we daar heel weinig 

stellingname en ik wil me ook aansluiten bij de vragen die mevrouw Wijnja heeft gesteld, 

gevraagd, om toch tot een antwoord op te komen. Ook is het van belang om goed voor ogen 

te hebben wat de schade aan het milieu is geweest zodat we weten wat we moeten 

herstellen. Bijvoorbeeld de vraag die wij hebben gesteld over het plastic blijft geheel 

onbeantwoord. Ik vond het ook een beetje vreemd, de beantwoording van mevrouw 



Wobma: Ja, dat moet je allemaal aan de grote bedrijven overlaten. Maar ondertussen komt 

al dat plastic in de natuur terecht en dat blijft daarvoor jaren, tientallen jaren, liggen en dat 

breekt niet af. Wat is de schade wat dat vuurwerk hier in de gemeente heeft veroorzaakt? 

Waar ligt dat spul en dat zou je moeten weten. En dat vind ik vreemd dat die vraag niet 

beantwoord is. Ja en hier wil ik het eigenlijk bij laten. 

02:08:44 
Voorzitter: Da's mooi want u hoeft geen spreektijd meer. Dit komt perfect uit. Mevrouw 

Hessels van de VVD. 

02:08:52 
Mevrouw Hessels: Ja dank voorzitter en ook dank aan de inspreker voor het verhaal. Ik denk 

dat we allemaal graag willen dat oud en nieuw veiliger wordt. Het is alleen de vraag wat 

hiervoor de beste aanpak is. Zowel op landelijk als op lokaal niveau is er steeds meer 

discussie over de jaarwisseling. Mijn fractie is in elk geval niet voor om van alles te gaan 

verbieden. Heel zwaar vuurwerk is al verboden. Maar alsnog wordt dit te veel afgestoken. 

Ook in de periode voor de jaarwisseling. Het lijkt er wel op dat er een landelijk verbod zal 

komen op knalvuurwerk en vuurpijlen. Heeft het college al een idee hoe dit gehandhaafd 

gaat worden? Zijn hiervoor meer of minder handhavers nodig? Voor zes uur op 

oudejaarsnacht mag ook al geen vuurwerk worden afgestoken. Gebeurt ook, wordt ook al 

bijna niet op gehandhaafd. Dus hoe moet dit met een extra verbod erbij? Verder vraagt de 

VVD zich af of de vuurwerkvrije zones ook vuurwerkvrij zijn gebleven. Een vuurwerkshow 

zien we met de huidige financiële situatie van de gemeente niet zitten en sowieso zouden 

we één vuurwerkshow voor de hele gemeente geen optie vinden. Mijn fractie wil dat er op 

wijk- en dorpsniveau dingen geregeld worden. Dan is er een vrij grote schadepost voor de 

gemeente na de afgelopen jaarwisseling. Is hier al wat over bekend om de schade te 

verhalen op de daders? Dan zijn er verschillende maatregelen genomen om raddraaiers te 

weren uit bepaalde straten en wijken. Dit heeft goed gewerkt, dus dat is in ieder geval iets 

om mee door te gaan wat ons betreft. Tot zover. 

02:10:27 
Voorzitter: Dank u wel. De heer Van der Laan. 

02:10:29 
Leendert van der Laan: Ja, dank voorzitter. De dichte mist heeft zeker geholpen voor wat 

betreft de relatief rustige jaarwisseling in de gemeente, maar ook de inzet van politie, 

brandweer, wijkteam, hulpverleners en last but not least de burgemeester. Dank daarvoor 

namens de Stadspartij. We hebben daardoor een redelijk ordentelijke jaarwisseling gehad. 

Desalniettemin was er toch weer de nodige schade en vele vuurwerk slachtoffers. Ieder 

ander feest binnen onze gemeentegrenzen zou normaliter nooit meer plaatsvinden met dit 

soort gevolgen. Maar er zit nu enige beweging in voor wat betreft landelijke wet- en 

regelgeving. De Stadspartij is terughoudend voor wat betreft een totaal vuurwerkverbod. 

Voor wat betreft een centrale vuurwerkshow, daar zien wij ook toch wel risico's aan 

verbonden in de zin van hele horden mensen zich naar bijvoorbeeld het centrum gaan 

begeven of nabij het centrum met alle veiligheidsrisico's van dien. Wat dat betreft kunnen 

we wel een beetje aansluiten bij de woordvoerding van de PvdA om te kijken of je 

kleinschalige wijk- of dorpsgerichte vuurwerkshows kan organiseren, al dan niet met 

professionele vrijwilligers. Tot zover voorzitter. 



02:11:47 
Voorzitter: Dank u wel. Heeft dan iedereen het woord hierover gevoerd die dat wil? Dan 

gaan we naar de beantwoording door de burgemeester. 

02:11:57 

De heer Schuiling: Voorzitter, ik denk dat het goed is om de complimenten die zijn gemaakt 

over het verloop van de jaarwisseling over te brengen aan de medewerkers. Het is een inzet 

die eigenlijk het hele jaar doorloopt. Het begint met een evaluatie van de voorgaande 

jaarwisseling en vervolgens wordt een aantal maatregelen voorbereid om te kijken hoe we 

het jaar daarop de jaarwisseling weer gaan aanpakken. Naarmate de tijd vordert en dan ga ik 

ongeveer vanaf oktober redeneren, worden plannen voor de jaarwisseling verder verfijnd. Er 

is een groot aantal mensen bij betrokken, zowel in eigen huis als bij de politie als bij het 

Openbaar Ministerie en nog vele andere instanties. Dus ik geef dat maar even aan om 

iedereen de complimenten over te brengen, maar ook om duidelijk te maken dat dit wel een 

heel bijzonder iets is voor een feest lijkt mij. Maar daar kunt u natuurlijk van mening over 

verschillen. De vraag van GroenLinks of oud en nieuw in Groningen het meest onveilige feest 

van het jaar is kan gewoon met ja worden beantwoord. Daar past verder geen enkele 

nuance op. Is het college van mening dat het toestaan van afsteken van 

consumentenvuurwerk tot gevaarlijke situaties leidt voor inwoners, hulpverleners en dieren, 

is het antwoord ook gewoon ja op. Ik kan het niet mooier maken dan het is. In het verleden 

was het een leuk feest volgens mij, de jaarwisseling en ik sluit ook aan bij de verandering die 

in de publieke opinie toch wel wonderlijk snel aan het optreden is. Mevrouw Wijnja die 

refereerde daar ook aan. Ik merk het eerlijk gezegd ook bij mezelf. Een paar jaar geleden 

was ik tamelijk toch een beetje liberaal daarin. Dat ik dacht: nou, dat moet toch ook een 

keer kunnen zo één keer per jaar of zo, de tijden een beetje verkort op die 31ste. Maar als je 

nu ziet en dat gaat toch wel heel snel, wat er gebeurt zo in de aanloop naar de jaarwisseling. 

De hele voorbereiding die nodig is en vervolgens effecten die optreden en de idiotie waar 

mensen mee lopen. Dat heet dan vuurwerk, het zijn gewoon explosieven. Dan moet je 

gewoon concluderen dat dat niet meer zo kan en niet meer zo verder kan en dat merk je ook 

gewoon in de samenleving. Dat is echt niet omdat mensen elkaar daarin opstoken of 

opjagen, maar dat is gewoon omdat het beeld ook echt heel erg ingrijpend is veranderd. De 

fractie van GroenLinks stelt ook een vraag van: wat is er nou voor nodig om van oud en 

nieuw een veilig feest voor iedereen te maken? Eerlijk gezegd ben ik daar nog niet helemaal 

uit en dat slaat ook wat op wel of niet organiseren van een gezamenlijke vuurwerkshow. Dat 

heeft met het volgende te maken. Ik heb niet de illusie dat we in één keer de gewenste 

situatie bereiken dat we eigenlijk gewoon weer een heel leuk oud en nieuw hebben. Daar 

gaat even een paar keer overheen en dat gaat ook een beetje met vallen en opstaan. Vind ik 

ook nog wel aanvaardbaar. Natuurlijk wil je het allemaal het liefst in één keer maar weer 

goed geregeld hebben, maar ik denk dat dat echt een brug te ver is. Ik ben wel in dat opzicht 

blij met de eerste stap die het kabinet ook vandaag heeft verdedigd in de Tweede Kamer. 

Maar het gaat me niet ver genoeg. Ik vind dat het gewoon naar een totaalverbod toe moet. 

Maar dan nog komt er een aantal vragen achter weg en de inspreker refereerde daar ook al 

aan. Ik ga bij Nieuweschans de grens over en de eerste afslag die je dan neemt, daar staat al 

met grote letters zowel in Duits als in het Nederlands, voor degenen die Duits wat minder 

machtig is en de symbolen niet zou kunnen begrijpen. Vuurwerk. Dus dat roept de vraag op: 

wat doen we in de grensstreek? Wij zitten in de grensstreek. Via postorderbedrijven is het 



vrij redelijk aan te pakken, maar in de grensstreken is nog wel even ingewikkeld. Ik 

refereerde er net al aan dat ik vanmiddag overleg had met de collega's van Amsterdam en 

Rotterdam en dat leidt wel tot nieuwe inzichten. In de eerste plaats: welke mogelijkheden 

hebben wij om op te treden in de grensgebieden? Daar heb ik vanmiddag wat over gehoord 

en dat wil ik toch nog eens verder exploreren om te kijken hoe we nou voorkomen dat er 

hele grote bewegingen vanuit België of vanuit Duitsland onze kant op komen, want dan 

spannen we het paard achter de wagen. Er schijnen juridische mogelijkheden te zijn en in de 

tweede plaats heeft Rotterdam wel een groot centraal vuurwerk georganiseerd en ook een 

beetje gekeken: welk effect heeft dat nou op de inkoop door particulieren van vuurwerk? 

Dat wil ik ook nog eens tegen het licht houden om te kijken van heeft het nu effect. Dus de 

stellingname van het college in deze brief is gewoon een pure feitelijkheid. Er is een afspraak 

gemaakt met Ten Boer hoe lang dat wordt betaald en welke subsidie is daaruit van de 

gemeente mogelijk. Het college heeft niks anders willen zeggen dan: Verwacht nou niet 

onmiddellijk dat het organiseren van centraal vuurwerk betekent dat er geen vuurwerk 

meer door particulieren wordt gekocht. Dat weten we, want dat zien we ook in Ten Boer, 

want er is centraal vuurwerk en toch wordt er wel vuurwerk gekocht. De vraag is: is het nou 

zo substantieel minder dat dat zou kunnen rechtvaardigen dat we wel een centrale 

vuurwerkshow hebben? 

02:18:17 
Voorzitter: Ik val u even in de rede, want de heer Duit heeft daar een vraag over. 

02:18:21 

De heer Duit: Ja, een kleine verhelderende vraag. U haalt net Rotterdam aan en u geeft ook 

aan dat het van de lange adem moet zijn. Geldt dat dan ook voor uw observaties in 

Rotterdam, zult u ook daar naar de lange arm kijken en wat de effecten zullen zijn in 

Rotterdam op de langere termijn qua inkoop van particulier vuurwerk? 

02:18:37 

De heer Schuiling: Dat zou kunnen, want ik ben eigenlijk wel even nieuwsgierig naar hun 

bevindingen. Ik hoorde het vanmiddag en toen moest ik hier snel weer op tijd zijn. Dus ik 

moet het gewoon nog even bekijken en ook delen met u van: wat leert ons dat nu, het 

organiseren van zo'n centraal vuurwerkevenement? Want de veronderstelling dat het 

automatisch zou leiden tot minder inkoop bij particulieren, dat is nog maar de vraag. En 

laten we dat nou maar eens tegen het licht houden van zou het helpen? Nogmaals niet om 

daarmee de definitieve oplossing te hebben, want eigenlijk ben ik gewoon voor een 

totaalverbod inmiddels. Maar misschien dat in een overgangssituatie, dat we het dan maar 

even zo moeten accepteren. Dan de vraag van GroenLinks of de inspanning van het kabinet 

om consumentenvuurwerk te verbieden of te verminderen een veilig feest maakt, dat geef 

ik dus eigenlijk net aan, zoals het nu is geformuleerd door het kabinet helpt het wel, maar 

het is niet de oplossing. Dat hangt ook nog samen met het feit dat er nog een aantal stappen 

inzit. Namelijk: je kunt het kopen, gaan we het verkopen verbieden? Gaan we het afsteken 

verbieden, dat is nog weer iets anders. In die range zitten we dus nog te zoeken. Maar de 

stap die het kabinet heeft genomen helpt in ieder geval wel iets. Dan de vraag over de 

centrale vuurwerkshow in relatie ook tot de vraag van Student en Stad. Zijn er wel 

voldoende mensen, ook de Partij van de Arbeid refereert eraan. Dat is wel een zorgpunt. Ik 

denk niet dat er voldoende bedrijven zijn die op professionele wijze en veilige wijze 



vuurwerk kunnen afsteken. Dat zou misschien moeten betekenen dat we de capaciteit in ons 

land een beetje gaan verdelen en dan hebben we op 29 februari de jaarwisseling in 

Groningen met vuurwerk bijvoorbeeld. Eén keer in de vier jaar. Dat vind ik wel genoeg eerlijk 

gezegd. Ik denk dat het wel goed is, op dit moment is het zo: de raad heeft geen middelen 

beschikbaar gesteld. Natuurlijk kan men in Ten Boer zelf naar ondernemers stappen en 

zeggen: Willen jullie ons daarin helpen? Dat kunnen wij als gemeente niet bepalen. Men 

gaat zelf daar over het fonds. En ja, dan is het ook een klein beetje aan uw insteek wat u 

vindt of daar dan nog wat gemeentelijke middelen bij moeten of niet, maar ik noem maar 

even de feitelijke constatering. Er is geen budget op dit moment voor. Ook niet voor een 

centraal vuurwerk. Dus als u dat wilt, dan weet u dat u in de begroting een kleiner of groter 

gat schiet. 

02:21:50 
De heer Bolle: Ja voorzitter, dank u wel. Ik wil niet heel flauw doen, maar goed, ik vind het 

ook een beetje een flauwe opmerking, want als het om een vuurwerkshow gaat die minder 

dan 10.000 euro kost. Ik meen 8.500 euro in totaal en als dan de argumenten worden: er is 

geen budget in de begroting van 1,1 miljard of in die meer dan een ton voor de jaarwisseling 

is er geen ruimte voor die 8.000 euro of 8.500 euro. Dan vind ik het budget argument 

eigenlijk niet een hele sterke. Dus ja, dat wil ik in ieder geval even meegeven. 

02:22:28 

De heer Schuiling: Ik heb daar geen opvatting over. U heeft het budgetrecht. Als u zegt: We 

willen dat wel. Dan moet u een initiatief nemen en zeggen: Wij willen het onder die 

condities doen als raad. Vanuit het college, laat ik daar helder over zijn, zal er geen initiatief 

in die richting worden genomen. Simpelweg omdat u de begroting heeft vastgesteld en voor 

dit onderdeel geen budget heeft vrijgemaakt. 

02:22:50 

Voorzitter: Meneer Bolle. 

02:22:50 
De heer Bolle: Voorzitter, ik ben blij dat we de begroting niet op dit detail niveau vaststellen, 

daar ben ik blij mee, maar ik ben ook niet van plan om dat ooit te gaan doen. Ik stel wel vast 

dat wij de vastgestelde begroting in 2019, ik denk ook niet op dit niveau dat hebben 

vastgesteld en dat toen het college in ieder geval wel de keuze heeft gemaakt om het te 

betalen. Ik zou in ieder geval zoeken bij de andere partijen die warme gevoelens hebben 

waar we het uit zouden kunnen dekken en misschien voor een gedeelte. 

02:23:20 
Voorzitter: De burgemeester. 

02:23:21 

De heer Schuiling: Dat is de koninklijke weg, ik ben blij dat we het daar dan over eens zijn. 

02:23:25 
Voorzitter: Ik kijk even naar de tijd. 

02:23:26 
De heer Schuiling: Dan zijn er nog een aantal detailvragen gesteld, ik zal ze proberen heel 

snel te doen. Het gaat over de schade die is ontstaan, die wordt verhaald als dat kan. Er is 



aangifte gedaan, dus daar- Maar dan moeten we de daders natuurlijk kennen. Maar dat is 

wel onze lijn. Mevrouw Wobma van de SP heeft over de jeugdgroepen een vraag gesteld. Ik 

denk dat ik mag verwijzen naar de eerdere woordvoering deze avond, dat ik kortheidshalve 

daar even aan refereer. Over carbid, dat moet u meenemen in de harmonisatie van onze 

verordeningen. Op dit moment is het nog niet geharmoniseerd. U heeft terecht 

geconstateerd dat er verschillen in zitten. Dus als u dat wenst, dan is het aan u bij de 

vaststelling van de geharmoniseerde APV om dat op te nemen en dan de heer Van Zoelen 

heeft nog een vraag over plastic die die herhaalt. Ik wil er gewoon heel kort en kernachtig 

over zijn. Ik heb werkelijk geen idee hoeveel van die rotzooi in het milieu is terechtgekomen. 

Het is natuurlijk hartstikke veel. Wat we op kunnen halen met onze gemeentelijke reiniging 

wordt opgehaald, dat wordt niet apart genotuleerd natuurlijk of verzameld, maar er blijft, 

terecht merkt u dat op, heel veel liggen en daar hebben de opvolgende generaties nog 

plezier van om het maar even wat cynisch uit te drukken, maar we weten werkelijk niet 

hoeveel dat is, maar het is heel veel. Dan nog één vraag over de vuurwerkvrije zones van de 

kant van de VVD of dat allemaal gelukt is. Voor een deel is dat gelukt. Bijvoorbeeld bij de 

Vismarkt is dat heel goed gelukt, maar voor een deel durf ik er niet al te veel over te zeggen, 

omdat onze handhavers vanwege de mist snel allemaal terug werden geroepen. 

02:25:35 
Voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Hessels. 

02:25:39 
Mevrouw Hessels: Ja, ik heb nog even het antwoord gemist op of er al een idee is over de 

handhaving als er inderdaad een verbod komt op knalvuurwerk en siervuurwerk. 

02:25:53 

De heer Schuiling: Ik dacht dat ik die net had beantwoord, ook in reactie op de inspreker. Als 

dat verbod wordt afgekondigd door het kabinet en daar lijkt het nu op, dan helpt het wel, 

want we kunnen scherper onze prioriteiten stellen. Echt helpen doe het pas als we een 

combinatie hebben van een aantal maatregelen, een totaalverbod, controle aan de grens, 

postorderbedrijven en zorgen dat er nog een goede voorlichting bijkomt ook. Dan zegt een 

aantal van u, zou je niet nog eens even naar het totaal van de jaarwisseling moeten kijken. 

Kijk, je kunt er ook nog eens op een hele andere manier naar kijken. Waarom moet het per 

se? Ik vind het voor 28 augustus al een vraag hoor, waarom hebben wij dan nog vuurwerk? 

Waarom zeggen wij niet van, het kan ook met een lasershow hartstikke mooi worden? 

Waarom per se vuurwerk? Dus dat is voor mij nog wel even de vraag. Je kunt ook zeggen, we 

organiseren wat we in het verleden wel eens keer gedaan hebben in deze stad en dan kom 

ik ook tegemoet aan de opmerking van de SP. We organiseren op een plek gewoon een paar 

dagenlang een hartstikke leuk feest waar kinderen plezierig naar de jaarwisseling toe 

kunnen. Kost een paar centen, maar volgens mij doen we daar ontzettend veel mensen een 

heel groot plezier mee. 

02:27:19 
Voorzitter: Tot slot, de heer Bolle. 

02:27:22 
De heer Bolle: Ik wilde zeggen, daar is ook geen geld voor, maar goed. 



02:27:25 
Voorzitter: Maar ook daar mag u een voorstel voor doen. Goed. Dit betreft als ik het goed 

heb een collegebrief. Wilt u hier nog verder over praten in de raad? Ik kijk even rond. Nee, 

voor nu niet. Ja, de heer Bolle. 

02:27:38 
De heer Bolle: Jazeker, ik wil dat op één minuut om een motie in te dienen. 

02:27:40 
Voorzitter: Voor een motie. 

02:27:42 
De heer Bolle: Om de warme gevoelens te bundelen. 

02:27:43 
Voorzitter: Wil u al een tipje van de sluier oplichten waar de motie betrekking op heeft? 

02:27:46 
De heer Bolle: Op het mogelijk voortzetten op één of andere manier van een show in Ten 

Boer. 

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

1-2020) 
02:27:51 

Voorzitter: Oké. Dank u wel. Goed, dan gaan we nu naar het laatste agendapunt van 

vanavond. Dat gaat over de stand van zaken experiment gesloten koffieshop keten. Voordat 

ik u het woord geeft meneer Bolle, zal ik even zeggen wie er nog spreektijd heeft. Dat zijn er 

niet veel. Even kijken. D66 heeft nog drie minuten, VVD nog vierenhalf, ChristenUnie nog 

drie, CDA nog drie, oh, valt mee, 100% heeft er vierenhalf, Stad en Ommeland vierenhalf en 

ook Student en Stad heeft drieënhalf. Dat betekent dat zowel de PVV als Partij voor de 

Dieren als SP, PvdA en GroenLinks geen spreektijd meer hebben. Dus we gaan even 

beginnen met de partijen die nog wel spreektijd hebben. Wie mag ik het eerst het woord 

geven? De heer Bolle, ja, gaat uw gang. 

02:28:41 
De heer Bolle: Ja, dank u wel voorzitter. Ja, daar is ook geen geld voor zei ik net. En dat kan ik 

eigenlijk op deze brief waar het nu over hebben ook wel kort zeggen. Volgens het college 

leidt de tussenstand van zaken die nu in deze brief staan niet tot conclusies. Volgens mijn 

fractie wel, want als wij niet het geld krijgen van Den Haag wat we nodig hebben om dit 

experiment uit te voeren, dan is het wat ons betreft helder. Dan moeten we ermee stoppen. 

Dus dat is ook wat mijn fractie dan zou willen doen. Tuurlijk, het is een inschatting die het 

college heeft gemaakt, maar ook als je dat wat naar beneden zou bijstellen is er naar onze 

inschatting te weinig geld hiervoor. Dus ik zou zeggen: stop daarmee. 

02:29:23 
Voorzitter: Ik geef mevrouw Woldhuis. Dan kan mevrouw Jacobs even opruimen. 

02:29:28 

De heer Van Zoelen: Voorzitter? Ik heb nog een vraag. 

02:29:31 
Voorzitter: U heeft een vraag. Oké. Gaat uw gang. 



02:29:33 
De heer Van Zoelen: Vindt de heer Bolle niet dat het zeer opmerkelijk is dat in die 

collegebrief nu blijkt dat het uitgangspunt van het ministerie is dat het slechts om een 

tegemoetkoming gaat en dus niet zoals wij ervan uit waren gegaan dat alle kosten gedekt 

zouden worden. Nu lijkt het zo dat het Rijk gedraaid is op één of andere manier of denkt u 

misschien ook niet dat we verkeerd geïnformeerd zijn en dat we daarom eigenlijk op 

verkeerde informatie de beslissing hebben genomen om deel te nemen aan het experiment? 

02:30:02 
De heer Bolle: Dat zou kunnen. Dat weet ik niet, kan ik moeilijk inschatten. Dit was wel het 

punt, in ieder geval voor onze fractie, wat we als voorwaarde hebben meegegeven toen we 

destijds tegen de heer ~ zeiden van: Nou, ga hier maar mee verder wat ons betreft. Nu zien 

we eigenlijk dat die voorwaarde niet worden ingelost. Ja en dan zeggen wij dus ook, dan 

moet je ermee stoppen en of dat dan wel of niet goed door het ministerie is voorgelicht, dat 

kan ik moeilijk inschatten. 

02:30:30 
Voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Woldhuis had ik het woord beloofd. Gaat uw gang. 

02:30:33 

Mevrouw Woldhuis: Dank u wel voorzitter. Ja, een groot gedeelte van de commissieleden 

hier waren vorige week ook in Thesinge. Een hele bus vol mooie gesprekken gevoerd met de 

mensen daar en de vrijwilligers en de zoektocht naar soms 2.500 euro, 8.000 euro et cetera. 

Want we moeten een ton besparen op het accommodatiebeleid. Waarom ik dat even in het 

verband leg met dit. Dit is hetzelfde bedrag voor een experiment wat bij ons dus het enige, 

wat mij betreft, als je het over de beeldvorming hebt, je kunt het gewoon niet maken ten 

opzichte van de mensen zoals accommodatiebeleid, dat je zegt: We gaan bij jullie een ton 

weghalen, maar we gaan wel weer een ton investeren in het wiet experiment. Dus wat 100% 

Groningen betreft stoppen we hiermee en ja- Stoppen we ermee. Dank u wel. 

02:31:32 

Voorzitter: Helder. Dank u wel. Ik ga naar mevrouw Jacobs van de VVD. 

02:31:36 

Mevrouw Jacobs: Dank u wel voorzitter. Ten aanzien van het wiet experiment hebben wij 

gezegd dat het experiment in de basis op onze steun kan rekenen omdat wij de 

gedoogconstructie niet een fijne constructie vinden. We hebben daarbij ook gezegd dat de 

financiën wat ons betreft niet door de gemeente betaald moeten worden en tot twee keer 

toe heb ik dat aan de burgemeester ook gevraagd en hij heeft gezegd dat het uitgangspunt is 

dat de kosten door het Rijk worden betaald. We zien dat dat niet het geval is. Ik vraag de 

burgemeester hoeveel hoop hij nog heeft dat het wel betaald wordt, want dit is in ieder 

geval wat er is gezegd dus wie weet komt het schip nog onze kant op. En of hij vindt dat in 

onze begroting dat geld wel gevonden wordt. In ieder geval hebben wij het idee dat het niet 

zo is dat dat ten koste van alle andere dingen, zoals de fractie van 100% Groningen ook stelt, 

we geven geen geld aan accommodaties uit, maar wel aan een wiet experiment. Dus deelt 

de burgemeester onze mening dat het dan ook heel verstandig is om ons terug te trekken uit 

dit experiment? Tot zover. 



02:32:39 
Voorzitter: Dank u wel. De heer Brandsema van de ChristenUnie. 

02:32:42 
De heer Brandsema: Ja dank u wel voorzitter en dank aan de burgemeester voor de brief 

met een tussenstand over het experiment gesloten koffieshop keten. In de kern is de stand 

van zaken dat het Rijk met onvoldoende financiële middelen komt om de kosten van het 

experiment te dekken. De gemeente heeft zoals door het Rijk gevraagd ingeschat wat de 

kosten zullen zijn. Dat is berekend op 275.000 euro. Het Rijk komt met anderhalve ton over 

de brug waarbij die 275.000 euro alleen nog maar gaat over de voorbereidingsfase van het 

experiment. Eerder heeft mijn fractie al aangegeven, net zoals sommige andere fracties, dat 

we ervan uitgaan dat het Rijk de kosten dekt voor het experiment en voormalig 

burgemeester Den Oudsten heeft dit in de raad van 26 juni jongstleden ook aangegeven en 

ik citeer: "De inzet die ik zal meenemen is dat het ons geen cent gaat kosten." Einde citaat. 

Mijn fractie is in deze lijn ook blij met de woorden van burgemeester Schuiling op OOG TV, 

waarin hij aangeeft dat het ongerijmd is wanneer Groningen heel veel geld moet gaan 

betalen voor de gemeenten die niet meedoen. Het ministerie hanteert het uitgangspunt dat 

het Rijk een tegemoetkoming verstrekt en het niet het uitgangspunt is om de kosten van de 

gemeente volledig te dekken. De ChristenUnie is verbaasd over deze houding. Het Rijk wil 

graag een experiment. Groningen steekt zijn nek uit en daar verwachten wij ook boter bij de 

vis, volledige dekking van de kosten. De houding van het ministerie horende vraagt mijn 

fractie zich af hoe lang we nog door moeten gaan met het maken van kosten voor het 

experiment. Is dit een uitgangspunt van het ministerie dat nog kan veranderen? De 

ChristenUnie hoort graag van de burgemeester hoe hij hiernaar kijkt. Dank u wel. 

02:34:10 

Voorzitter: Ik blijf nog even bij de heer Brandsema, want de heer Bolle heeft een vraag voor 

u. 

02:34:14 

De heer Bolle: Ik vroeg me af, hoe lang vindt de ChristenUnie dat we nog door moeten gaan 

met kosten maken voor dit experiment? 

02:34:20 
De heer Brandsema: Dat is een hele terechte vraag voorzitter, van het CDA en ik heb er nu 

nog geen antwoord op. 

02:34:24 
Voorzitter: Dank u wel. Dan voor de woordvoering. De heer Duit van Student en Stad. 

02:34:34 
De heer Duit: Ja dank u wel voorzitter. Zoals door meerdere partijen al aangegeven is de 

brief niet heel hoopgevend. Wat ons betreft zal er verandering moeten komen in de 

financiële situatie rondom het experiment. Het overheersende gevoel is toch dat 

gemeenten, waaronder ook Groningen, te vaak gepiepeld worden door het Rijk wanneer het 

gaat om de kosten voor decentralisaties en projecten die de gemeente tot uitvoering moet 

brengen. Puntje bij paaltje, wij voelen ons in ieder geval in een spagaat gedrukt. We zijn 

voorstander van het experiment, omdat er verandering moet komen in het huidige 

gedoogbeleid. Wat ons betreft zou dat ook kunnen zonder experiment, maar als dit nodig is 



om tot dat inzicht te komen dan moet dat wat ons betreft gebeuren. Groningen is vaker 

voorloper geweest en die positie moeten we wat ons betreft koesteren. Aan de andere kant 

zien we dus de financiële situatie. Die spagaat, daar zal wat ons betreft verandering in 

moeten komen. Het Rijk zal de portemonnee moeten trekken, anders zal Groningen moeten 

heroverwegen. Daarbij blijft voor ons voorop staan dat dit door de bomen het bos niet meer 

zien beleid wat we gedogen noemen anders moet en het experiment daarvoor heel hard 

nodig is. Dank u wel. 

02:35:37 
Voorzitter: Dank u wel. Ik kijk even naar de partij met nog spreektijd. Ja, Stad en Ommeland, 

gaat uw gang, meneer Van der Laan. 

02:35:42 
Leendert van der Laan: Dank u wel voorzitter. Wij zouden graag de stand van zaken horen en 

in hoeverre de gemeente in gesprek is met de coffeeshophouders en in hoeverre de 

weerstand bij die coffeeshophouders minder is geworden. Met andere woorden: hoe 

verlopen deze gesprekken. Het Rijk heeft mondeling laten weten een vaste vergoeding van 

150.000 euro per deelnemende gemeente te verstrekken. Veel lager dan het bedrag wat de 

gemeente heeft begroot, 275.000 euro en dat is inderdaad alleen nog maar het startbedrag. 

Wellicht dat de burgemeester ook iets kan zeggen, het is een experiment van vier jaar, over 

de vervolgkosten voor die andere drie jaar en hoe groot daar het verschil is? Als we het goed 

begrijpen is de begroting van de gemeente onder voorbehoud nog van de uitwerking van het 

administratiesysteem dat van toepassing is op dat experiment. In theorie kan die begroting 

dus ook nog hoger uitvallen. Wij als Stadspartij zeggen: hebben we dan helemaal niets 

geleerd van wat betreft de financiering van Wmo jeugdzorg door het Rijk waar wij als 

gemeente nog dagelijks de gevolgen van moeten ondervinden? Is dat niet reden om acuut te 

stoppen, zoals ook het CDA al heeft aangegeven en enkele andere partijen, om te stoppen 

met dit experiment. Graag horen wij de burgemeester dan ook wanneer de gemeente 

Groningen de stekker uit het experiment zal trekken. Tot zover voorzitter. 

02:37:10 
Voorzitter: Mevrouw Jacobs wil ook nog iets van u horen. 

02:37:12 
Mevrouw Jacobs: Ja dank u wel voorzitter. Ik ben benieuwd of de fractie van de Stadspartij 

ook een relatie legt tussen de houding van de coffeeshophouders en het stoppen met het 

beleid, met het experiment. Want u vertelde van: zijn de coffeeshophouders inmiddels 

bijgedraaid. Stel nu dat de coffeeshophouders zijn bijgedraaid, vindt u dat we dan wel door 

moeten gaan met het experiment? Want uw laatste zinsnede was dat er zoveel geld bij 

moest dat we willen stoppen. Dus wat is de houding van de coffeeshophouders dan nog 

relevant? 

02:37:42 
Leendert van der Laan: Ja voorzitter, ik heb in de commissie vorig jaar juni ook gezegd, de 

coffeeshophouders, dat zijn ondernemers die willen het allemaal niet. Dat is voor ons een 

heel belangrijk punt om alleen daarom al niet mee te gaan met het experiment. Maar als 

daar toch nog een rek in zit, dan horen we dat graag. Misschien hebben die 

coffeeshophouders ook andere inzichten gekregen. 



02:38:06 
Voorzitter: Gaan naar de heer Benjamins van D66. 

02:38:09 
De heer Benjamins: Ja, dank u wel voorzitter. In tegenstelling tot andere partijen zijn wij wel 

van mening dat dit een tussenstand brief is en dat deze nog niet tot conclusies zou moeten 

leiden. Ministeries hebben wel vaker de neiging om nog ergens budget te vinden is onze 

ervaring, maar onze voorwaarde blijft natuurlijk, het blijft onverlet dat onze voorwaarde is 

dat het Rijk deze kosten zal dekken. Daar houd ik het bij voorzitter. 

02:38:34 

Voorzitter: Mevrouw Jacobs. 

02:38:35 

Mevrouw Jacobs: En als dat potje nou niet gevonden wordt meneer Benjamins. Wat is het 

dan? Want u zegt: Wij willen niet stoppen. Dat u voorstander bent van het experiment, dat 

was onze fractie ook inderdaad bekend, maar nu lijkt het alsof er geld bij moet. En dan zegt 

u van: Ik wil doorgaan met het experiment. Maar er moet eigenlijk ook geen geld bij. Dat lijkt 

toch een innerlijke tegenstrijdigheid. Hoe kijkt u daar tegenaan? 

02:38:56 
De heer Benjamins: Nee, ik heb gezegd dat het een tussenstand is. Voorzitter en daar houd ik 

het ook bij. We zijn een voorstander van het experiment. We vinden alleen wel dat het Rijk 

dit experiment qua kosten zal moeten dekken. 

02:39:07 
Mevrouw Jacobs: En anders niet? 

02:39:09 
De heer Benjamins: Anders niet. Tuurlijk. 

02:39:11 

Voorzitter: Had u dezelfde vraag mevrouw Wobma? Ja. Oké. Zijn er nog partijen die geen 

spreektijd hebben, die toch een half minuutje iets willen zeggen? Ik kijk even rond. Mevrouw 

Blauw van de PVV. 

02:39:26 
Mevrouw Blauw: Dank u voorzitter. Heel kort even nog los van de kosten. Dat wij, de PVV, 

dat hadden we ook al eerder aangegeven, hebben ook een persbericht laten plaatsen. Wij 

vinden het eigenlijk een belachelijk experiment die alleen maar criminaliteit in de hand 

werkt. Het gaat gewoon weer naar de straat uit de kofferbak worden en geen coffeeshop 

blijft overeind zo. Dus dat is even los van de discussie over geld, vinden we ook dat het 

project of het experiment gewoon niet oké is. Dank u wel. 

02:40:01 
Voorzitter: Helder. Dank u wel. De heer Van Zoelen. Dan meneer Van der Laan. 

02:40:04 
De heer Van Zoelen: Ja, kort. Wij waren tegen het experiment, want de meeste coffeeshop 

of alle coffeeshophouders die wilden er niet aan mee. Maar ik heb op de expertmeeting 

verschillende partijen horen vragen aan Den Oudsten: gaat dit ons geld kosten? En ik heb 

meerdere keren gehoord: nee, dit kost ons geen geld. Dus ik vraag me dan echt af, zijn we 



toen verkeerd ingelicht of zijn andere partijen verkeerd ingelicht, waardoor er dan een 

beslissing is genomen met niet kloppende informatie. Ik wil weten van wanneer is het 

standpunt van het Rijk gesplitst of was dat toen ook al het geval, dat er een tegemoetkoming 

zou komen? Daar ben ik wel benieuwd naar. 

02:40:43 
Voorzitter: Dank u wel. De heer Van der Laan. 

02:40:45 
Maarten van der Laan: Wij steunen de oproep van de burgemeester voor meer geld van 

harte. We willen de burgemeester daarnaast ook vragen over de kwestie omtrent de 

juridische aansprakelijkheid van claims. Wat ons betreft kan dat op twee manieren. Of de 

minister wordt het bestuursorgaan dat de betreffende besluiten neemt en daarmee 

aansprakelijk of het Rijk erkent dat of doet een toezegging dat zij de gemaakte schade zal 

vergoeden. Want volgens mij zit daar het grootste risico van het experiment, in 

beleidskosten kunnen we voorzien, in juridische kosten niet. Dank u wel. 

02:41:19 
Voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar de burgemeester voor de beantwoording van uw 

vragen. 

02:41:25 

De heer Schuiling: Voorzitter, het is niet zo heel erg gek dat er bij een experiment 

gaandeweg, werkende weg, tot een begroting gekomen wordt. Dat is hier ook het geval. We 

weten eigenlijk gewoon niet precies wat we er wel en niet in moeten zetten. De stand van 

zaken op dit moment is dat de regelgeving omtrent het experiment gewoon nog niet klaar is. 

Die ligt nog bij de Raad van State voor advies. Daar ligt een AMvB en dat betekent dat het 

Rijk ook nog niet een exacte planning kan geven over het verloop van het experiment. Dat 

betekent voor ons als gemeente dat we nog niet precies weten welke ijkpunten we in een 

begroting moeten zetten. Ik noem maar een heel simpel voorbeeld, een track and trace 

systeem rondom hennep en vervoer daarvan. Doe je dat zes keer per jaar of moet het straks 

tien keer per jaar of moet het elke keer. Het maakt nogal wat uit in de kosten. We hebben 

dus met deze brief eigenlijk u vanuit ons actieve informatieplicht willen meenemen in, nou, 

de gesprekken lopen. Dit is wat er op dit moment gebeurt. Dit is niet een complete dekking 

van de voorbereidingskosten. Dat hebben we breed opgevat en daar komt dan en dat 

begrijp ik ook wel van de kant van het Rijk een bepaald bedrag bij. We hebben gezegd, dat 

spoort waarschijnlijk niet helemaal met de gedachtegang die een meerderheid in deze raad 

heeft. Dan is het goed om u daar in ieder geval over te informeren en is het verder zo dat we 

eind maart met de potentieel deelnemende gemeenten verder overleg hebben. Dan hopen 

we iets meer te weten over de regelgeving, iets meer te weten over de eisen die daaruit 

voortvloeien. Dan kunnen we onze begroting al veel zuiverder en scherper opstellen. Maar 

op dit moment moet ik gewoon constateren dat zowel wij als het Rijk daar nog niet 

voldoende uitzicht op hebben. Wij hebben wel per uitvoeringsfase voorlopig gekeken van 

waar hebben we het ongeveer over en dat is voor 2021 gesteld dat het experiment dan zou 

gaan lopen, ongeveer 214.000 euro. En dan over de jaren daarna een kleine 160.000 euro. 

Dus dat is dan de insteek van ons in de vervolggesprekken vanaf 30 maart bij het ministerie. 

En dan kunnen we ook tot een verfijning komen en het is dus eigenlijk een idee van ons om 

u in het verloop van die gesprekken steeds mee te nemen om te zeggen van: voldoet dit nog 



aan uw randvoorwaarden of zegt u nu van ja, maar nu haken we af. Met een heel duidelijk 

signaal, als het niet kostendekkend is, maar een tegemoetkoming, dan is dat niet de 

randvoorwaarde die u de burgemeester heeft meegegeven in de gesprekken daarover en 

dat zal ik ook in die zin gewoon verwoorden. Dat is inmiddels overigens ook wel bekend 

hoor, hoe we als Groningen daarin staan. Laatste vraag van de heer Van der Laan over 

juridische aansprakelijkheid bij eventuele claims. Dat lijkt me eerlijk gezegd een volstrekt 

heldere zaak. Wij gaan als gemeente Groningen daar geen enkel risico lopen. Het is een 

experiment waar het hele Rijk meer of minder profijt van heeft. Het is maar welke politieke 

opvatting je daarover hebt, maar het is iets voor iedereen. We gaan daar natuurlijk niet als 

gemeente Groningen procesrisico's lopen of zelfs maar enige claim aanvaarden. Dus dat zal 

meegenomen moeten worden ook in dat gesprek op 30 maart in het gesprek met het Rijk, 

dat we dit soort dingen ook in ieder geval op de agenda zetten. Dus het is een tussenstand. 

We gaan nog een tijdje verder in de gesprekken en zodra er wat nieuws te melden is dan 

kom ik bij u terug om u te informeren over waar we staan. 

02:45:38 
Voorzitter: Meneer Van der Laan. 

02:45:40 
Leendert van der Laan: Ja voorzitter, ik heb nog geen antwoord gekregen op mijn vraag over 

de gesprekken met de coffeeshophouders, hoe die op dit moment verlopen en of daar nog 

beweging in zit. 

02:45:52 
Voorzitter: Burgemeester. 

02:45:54 
De heer Schuiling: Nou ja, niet veel extra beweging, omdat we nog niet de eisen die het Rijk 

stelt aan het experiment kunnen operationaliseren en dat is eigenlijk pas weer het eerste 

moment waarop we verder kunnen. Er valt niet zo vreselijk veel te communiceren op dit 

moment. 

02:46:12 
Voorzitter: Meneer Van der Laan. 

02:46:13 
Leendert van der Laan: Maar zijn ze enthousiaster geworden ten opzichte van vorig jaar? 

02:46:18 
Voorzitter: De burgemeester. 

02:46:22 
De heer Schuiling: Ze werken mee en meewerken kun je in gradaties hebben, maar dat weet 

u nog wel van vroeger zelf ook. Ze voelen ons een beetje, zoals ~, zo'n beetje, maar zeggen 

dat ze vuurwerk ervoor gaan afsteken, nee. Dat niet. 

02:46:49 
Voorzitter: Mevrouw Jacobs. 

02:46:50 
Mevrouw Jacobs: Dan heb ik ook zo nog een beetje een vraagje. Even teruggrijpen naar de 

vuurwerkshow in Ten Boer. Daar zegt u van: we hebben geen 8.500 euro beschikbaar 



gesteld. Volgens mij hebben we ook geen 150 of 135.000 euro beschikbaar gesteld voor dit 

experiment. Dus als u dan zegt: Ik heb geen uitzicht of de kosten worden vergoed. Dan kunt 

u toch ook niet doorgaan met het experiment, want dat geld hebben wij niet beschikbaar 

gesteld? Hoe kijkt u daar tegenaan? 

02:47:13 
De heer Schuiling: Nee, dat uitgangspunt dat klopt ook, maar wij hebben dat geld ook nog 

niet allemaal uitgegeven. Het gaat nog over begrotingen. 

02:47:25 
Mevrouw Jacobs: En heeft u ook enig inzicht als er 149.500 euro is uitgegeven en u trekt de 

stekker eruit, dat u dan die 149.500 euro wel vergoed krijgt? 

02:47:33 
De heer Schuiling: Dat wordt inderdaad een onderdeel van het gesprek op 30 maart. 

Misschien dat de minister in dat soort situaties wel zegt: Dan moet je 500 euro terugstorten. 

Ik houd u gewoon op de hoogte van de ontwikkelingen. 

02:47:50 
Voorzitter: Ik kijk even rond of alle vragen beantwoord zijn. Dat lijkt het geval te zijn. Dit is 

een collegebrief, net als de voorgaande twee stukken. Dat hoeft niet naar de raad, tenzij. 

02:47:59 
Mevrouw Jacobs: Mijn fractie overweegt een motie. 

02:48:03 
Voorzitter: En is één van u genegen om daar iets over te zeggen, wat de inhoud daarvan zou 

kunnen zijn? 

02:48:07 
Mevrouw Jacobs: Als u nu in lijn van mijn woordvoering denkt, dan denkt u vast goed. 

Sluiting 
02:48:13 
Voorzitter: Ja, oké. Oké. Ik heb daar helemaal niet naar geluisterd als voorzitter. Goed. Dan 

sluit ik bij deze vergadering en dank ik u allen. Wel thuis. 

 


