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GECOMBINEERDE COMMISSIE VAN 13 MEI MAART 2020 13:15 UUR 
 
Voorzitter: M. Bolle (CDA) 
Aanwezig: de dames E. Akkerman (VVD), T. Moorlag (ChristenUnie), M.E. Woldhuis (100% 
Groningen) en de heren M. van der Glas (GroenLinks), M. van der Laan (PvdA), B.N. 
Benjamins (D66), B. de Greef (SP), T. van Zoelen (PvdD), H.P. Ubbens (CDA), A. Sijbolts 
(Stadspartij), M.J.H. Duit (Student & Stad), D. Ram (PVV) 
Raadsadviseur: Mulder 
Wethouders: de heren P.S. de Rook (D66), R. van der Schaaf (PvdA) 
Namens de griffie: 
 

A algemeen deel 
00:18:12 

Voorzitter : Goedemiddag en welkom bij deze Commissievergadering, die we deels fysiek en 

deels digitaal gaan voeren. Ik zou aan de mensen die dat digitaal doen willen vragen om de 

microfoon uit te zetten als ze niet aan het spreken zijn en hem aan te zetten als ze willen 

spreken. Zouden we direct even kunnen testen of alles werkt. De Heer van Zoelen? 

00:18:38 

De Heer van Zoelen: Ja aanwezig. 

00:18:41 
Voorzitter : Dank u. Goedendag. De Heer Ram? 

00:18:46 
De Heer Ram: Goedemiddag. Kunt u mij verstaan? 

00:18:48 

Voorzitter : Zeker. Mevrouw Akkerman. 

00:18:53 

Mevrouw Akkerman: Ja goedemiddag. 

00:18:55 
Voorzitter : Goedemiddag. De Heer Duit is ook aanwezig. 

00:18:59 

De Heer Duit : Dat klopt helemaal. 

00:19:02 
Voorzitter : Mevrouw Moorlag. 

00:19:03 
Mevrouw Moorlag : Ja Voorzitter, ik ben ook van de partij. 

00:19:10 
Voorzitter : Hartstikke mooi. En dan nog De Heer van der Glas. 

00:19:15 
De Heer van der Glas: Ja, ik ben er ook. 

00:19:17 
Voorzitter : En dan De Heer van der Laan, hoor ik hier nog naast me. Maar die is er nog niet. 

In deze zaal zitten ook nog De Heer de Greef namens de SP, De Heer Sijbolts namens de 
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Stadspartij, De Heer de Rook namens het College, De Heer Benjamins, mevrouw Woldhuis 

en De Heer Ubbens. We hebben als eerste een aanbieding van het Masterplan Kloppend 

Hart Paddenpoel. Daar gaan we zo mee beginnen. We hebben een spreektijd van ongeveer 

vier à vijf minuten per fractie. Ik wil proberen om de interrupties wel gewoon zo te doen, 

zoals we dat normaal ook doen, dus niet te wachten tot aan het einde. Dus ik hoop dat dat 

gaat lukken. Mocht dat al heel snel blijken dat het niet lukt dan switchen we weer terug aan 

het einde van de woordvoering. Dan kom ik bij het punt of er nog mededelingen zijn namens 

het College. Heer de Rook? Niet. De Heer van der Schaaf ook niet? Nee.  

A1 Aanbieding Masterplan Kloppend Hart Paddenpoel 
Mooi, dan kunnen we beginnen met de aanbieding van het Masterplan. We gaan kijken naar 

een filmpje en de introductie van De Heer Den Boer. Als het goed is wordt die nu ingestart. 

00:20:35 
De Heer Den Boer : Geachte leden van de Raad, met gepaste trots presenteer ik u hierbij het 

Masterplan voor het Kloppend Hart Paddepoel. Dat had twee maanden geleden zullen 

gebeuren tijdens een Raadscommissievergadering, maar Corona kwam daar tussendoor. Dit 

is de manier waarop het nu gebeurd. Wat daar een beetje spijt aan is, is dat we daar niet 

over in gesprek kunnen na mijn presentatie, maar ik hecht eraan u vooral te vertellen wat de 

weg is waarlangs dit Masterplan tot stand is gekomen. Zoals u wellicht weet, zijn we in 

Paddepoel met gebiedsgericht werken bezig via de methode van cocreatie. In dat proces van 

vijf jaar cocreatie, hebben we vanuit een werkgroep Bouwen en Duurzaamheid, het contact 

gezocht met de verschillende bouwende partijen in, noem het winkelcentrum Paddepoel. 

Dat is een tijd lang gebeurd in de vorm van bilaterale gesprekken, maar ruim een jaar 

geleden, ongeveer anderhalf jaar geleden heeft dat geresulteerd in gezamenlijk werk wat wij 

zijn gaan noemen het Lab Kloppend Hart Paddepoel. Daarin waren alle partijen, allerlei 

verschillende belanghebbenden die bouwplannen hebben of hadden voor in of rond het 

winkelcentrum, betrokken. De verschillende partijen die bij dit proces betrokken zijn 

geweest, zijn twee woningbouwcorporaties die in het kader van Bouw Jong gebouwd 

hebben vlak bij het winkelcentrum, de vereniging van eigenaren van dat winkelcentrum, de 

gemeente, de zorginstelling Dignis Lentis, de winkeliers en de bewoners vertegenwoordigd 

door de werkgroep Bouwen en Duurzaamheid. Dat had al enige voorgeschiedenis van 

ongeveer zevenenhalf jaar geleden dat we vanuit de Wijkraad de verschillende partijen bij 

elkaar riepen met de vraag "Wilt u eens komen kijken en luisteren naar wat wij denken dat 

goed is voor de bewoners van onze wijk?". Dat heeft een tijdje stilgelegen en in de cocreatie 

is dat proces weer opgepakt. Dit Masterplan laat zien hoe wij in een geleidelijk proces met 

elkaar tot dit plan zijn gekomen. Oorspronkelijk was het bedoeld als een stedenbouwkundig 

Masterplan, maar dit is vooral een plan geworden voor de inrichting van de publieke ruimte, 

met name omdat er bouwprojecten niet erg tegelijk, maar eigenlijk apart van elkaar in de 

tijd gerealiseerd werden of worden. Dit plan laat een aantal facetten zien van hoe we 

gezamenlijk tot een idee zijn gekomen en een plan zijn gekomen voor de inrichting van de 

ruimte in en rondom het winkelcentrum, waarvan we denken dat we een aantal belangrijke 

dingen daarmee gewaarborgd worden. Je kunt in het Masterplan waarin u waarschijnlijk een 

exemplaar hebt ontvangen, de processtappen lezen en de manier waarop we daar aan 

hebben gewerkt. Dat is toch wel fijn om dat kort even te memoreren. We zijn begonnen met 

inventariseren wat de wensen en eisen van de verschillende belanghebbende partijen en we 
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hebben gekeken of we daar naar gezamenlijke wensen en eisen voor het hele gebied 

konden komen. En dat is ook gebeurd. In het plan zult u zien dat we verschillende het 

thema's en onderwerpen aan de orde hebben gehad en daarmee bezig zijn geweest, zoals 

een goed bereikbaar en toch zo verkeersluw mogelijk gebied. Een prettig verblijfsgebied 

waar niet alleen gewinkeld kan worden, maar waar mensen ook plezierig, soms met hele 

families kunnen verblijven. Een goede balans tussen de intensieve bouwprojecten en het 

groen in de omgeving. U zult het kunnen verkennen in de verschillende stappen die in het 

plan staan. Graag vertel ik u kort nog iets over het proces om dat dat wel een bijzondere 

gang van zaken is geweest [geen geluid] cocreatief met elkaar een dergelijk plan maken 

omdat dat niet zo vaak voorkomt. We hebben na ruim een jaar geconstateerd dat er een 

grote tevredenheid is van iedereen over niet alleen het proces, maar ook het bereikte 

resultaat van dat proces. En we hopen dat we daarmee misschien zelfs een soort voorbeeld 

hebben gesteld voor hoe je dergelijke complexe processen met verschillende partijen, met 

verschillende belangen en achtergronden, tot een goed resultaat kan brengen. Dat betekent 

in het voeren wat extra inspanning, maar een versnelling van de resultaten in de loop van 

het proces. Achteraf is iedereen buitengewoon tevreden over niet alleen dat proces en de 

manier waarop we hebben samengewerkt maar met name ook het resultaat wat ik u graag 

nog één keer laat zien. 

00:25:58 
Voorzitter : Hartstikke bedankt, Meneer Den Boer, ook namens de Raad voor het aanbieden 

van het Masterplan. Ik heb inderdaad de fysieke versie al in de postvakjes zien liggen. Zou ik 

graag nog even De Heer de Rook het woord willen geven in reactie op dit plan. 

00:26:11 
De Heer de Rook: Ja Voorzitter, dank. Ik denk dat wij De Heer Den Boer en zijn werkgroep 

met cocreatie Paddepoel veel dank zijn verschuldigd voor al het verzette werk. Want wat hij 

net aangaf, dat dit een bijzondere manier van werken is, dat klopt. Het gebiedsgericht 

werken waar we al een tijd mee bezig zijn, dat beoogt het waarborgen van integriteit bij 

gebiedsontwikkeling en dat is precies wat het Masterplan Kloppend Paddepoel beoogt. 

Waarbij het vooral bijzonder is dat de gemeente weliswaar projectleiding ter beschikking 

heeft gesteld, maar echt het de bewoners die hier het initiatief hebben genomen om al deze 

partijen bij elkaar te zetten. Dus dat gaat over bewoners, woningcorporaties, 

zorginstellingen, investeerders, winkeliers enzovoort, waarbij we eigenlijk samen kijken van 

hoe kunnen we de kracht van het winkelcentrum en het gebied er omheen zo goed mogelijk 

versterken naar de toekomst toe. Wij zijn dus als gemeente deelnemer in dat proces. Dus wij 

moeten natuurlijk alle dingen die daar een planvorming technisch achter wegkomen, zullen 

wij moeten toetsen. Maar wij nemen daar aan deel en wij omarmen dit Masterplan door het 

ook als uitgangspunt voor onze verdere ontwikkelingen in en rondom het winkelcentrum 

Paddepoel. Dus wat ons betreft, een hele positieve ontwikkeling en heel mooi verzetswerk 

voor ons om verder op te kunnen bouwen in de verdere ontwikkeling van Paddepoel. 

B1 Herziening grondexploitaties (incl. Meerstad en Grote Markt/Forum) 
(raadsvoorstellen 11-3-2020) 
00:27:38 
Voorzitter : Dank u wel. Dan komen we nu bij het inhoudelijke gedeelte, de herziening van 

de grondexploitaties. Ook die van Meerstad en de Grote Markt en het Forum. Switchen we 
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naar een ander Collegelid De Heer van der Schaaf. En wie van de Commissie mag ik als 

eerste het woord geven? Niet allemaal tegelijk. De Heer de Greef namens SP. Dan mag 

daarna Mevrouw Moorlag. 

00:28:12 
De Heer de Greef : Ja, dank u wel. Ja, de resultaten van de grondexploitatie zijn positief. Dat 

is natuurlijk mooi, maar het verbloemd ook wel een beetje wat er aan de hand is volgens de 

SP. Huizen worden vaak binnen een week en soms ook binnen een dag verkocht in onze 

gemeente, en daardoor moeten mensen die niet honderdduizenden euro's kunnen 

neerleggen hogere hypotheken aangaan. Huizenprijzen en huurders zijn daardoor al flink 

gestegen de afgelopen jaren en de vraag is dan in wiens belang is dat? Ja, het stuwt het 

resultaat van al onze grondexploitaties maar tegelijkertijd houdt de heuvel waar we 

langzaam aan het opklimmen waren, abrupt op en staan we in een diepe afgrond. De crisis 

van 2008 heeft de gemeente Groningen qua grondbeleid, en dan met name Meerstad 

miljoenen gekost. Hoe kan het College nog voorkomen dat de komende crisis weer zo zwaar 

op de gemeentelijke begroting gaat drukken? Kan dat eigenlijk wel? Want deze 

grondexploitaties hebben nog geen rekening gehouden met de economische crisis die voor 

ons ligt. Daarbij wil het College dat ze een deel van het resultaat in het stedelijke 

investeringsfonds stoppen. Wat de SP betreft gaat geld in onze reserves, zodat we alle 

euro's opzij leggen voor de komende tijd om sociale voorzieningen op peil te houden en uit 

te breiden waar nodig. Meneer de Greef, u heeft een vraag van De Heer Benjamins. 

00:29:30 

De Heer Benjamins : Ja Voorzitter, ziet de SP het stedelijk investeringsfonds niet als een 

reserve? 

00:29:36 

Voorzitter : De Heer de Greef. 

00:29:37 
De Heer de Greef : We willen graag die reserves voor sociale voorzieningen de komende tijd 

beschikbaar houden en ook uitbreiden. Want we zien nu al dat mensen in problemen komen 

in onze stad met hun inkomen, met hoge huren enzovoorts. Dus daarom vraag ik daar ook 

een reactie van het College op. Qua grondexploitaties van het Forum vragen we ons af hoe 

reëel het is, dat het extra krediet van een miljoen voor het Forum voor allerlei rente effecten 

ook qua inkomsten weer terugkomt bij de gemeente. Dan scootmobiels die niet in de liften 

passen. Spekgladde loopbanden voor de fiets. Lekkage in de garage. Boeken die over het 

hele gebouw verdeeld zijn, schuifdeuren die niet opengaan. Tussen de tiende en de achtste 

een plafond waar je je hoofd tegenstoot. Hoge toegangsprijzen voor exposities. Loos alarm 

van de brandinstallatie. Een opsomming van problemen in het Forum. Daarom maakt de SP 

zich ook zorgen over het programma exploitatie van het Forum op dit moment. Er was al 

een tekort op het programma exploitatie en nu het Forum voor maanden is dicht geweest 

en er ook nog een flinke wateroverlast is, hoe gaat het College deze klap opvangen? Als 

laatste heb ik ook nog vragen over de Oosterhamrikzone. Wij vragen ons af waarom de 

gemeente drie ton van Nijestee vraagt voor sloop in de Oosthamrikzone. De SP ziet liever 

dat wij de woningbouwcorporatie zoveel mogelijk ruimte geven om te investeren in hun 

huizen en de huren niet te verhogen. Dank u wel. 
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00:31:05 

Voorzitter : Dank u wel, De Heer de Greef. Ik zou u en de andere leden van de Commissie 

wel willen vragen om bij dit agendapunt te blijven. Dus dat we het over de GREX hebben. U 

mag natuurlijk vragen wat u wilt vragen, maar ik kan me voorstellen dat de 

portefeuillehouder alleen antwoord geeft op het punt van de GREX. Dan had ik gezegd dat ik 

Mevrouw Moorlag het woord zou geven. Gaat uw gang. 

00:31:30 
Mevrouw Moorlag : Ja bedankt, Voorzitter. Aangezien de grondexploitaties over zulke grote 

bedragen gaan, vindt de ChristenUnie het belangrijk dat we deze grondexploitaties ook als 

Raad bespreken, zodat we daar goed bij betrokken blijven en het proces transparant blijft. 

De grondexploitaties, die vallen goed uit en dat is een goed teken. De economie is de 

afgelopen jaren weer flink aangetrokken en dat zien we ook terug in de stads- en de 

dorpsontwikkeling. Toch is het nu dubbel om tijdens een crisis als deze te spreken over de 

positieve ontwikkelingen van de afgelopen tijd. In de jaren na de laatste crisis hebben we 

geleerd dat het belangrijk is in een crisistijd te blijven investeren, zodat we niet verder 

achter raken op de woningmarkt en de verdere ontwikkelingen. We hoorden al dat de 

Wethouder sprak over anticyclisch investeren en we zouden graag weten van het College in 

hoeverre dit invloed zou kunnen hebben op de ontwikkelingen in de grondexploitaties. We 

vragen het College ook hoe zij van plan is te voorkomen dat we weer in een groot gat vallen 

en hoe de ontwikkelingen door kunnen gaan zonder dat het tekort op de huizenmarkt nog 

groter wordt. De grondexploitatie van Meerstad, die laat zien dat we nog altijd een groot 

risico dragen. Hoewel dit de afgelopen jaren ook positief heeft uitgepakt, vindt de 

ChristenUnie het belangrijk dat we blijven inzetten op het realiseren van de woningsopgave 

en de invulling van het bedrijventerrein. De ontwikkelingen gaan nu goed en we willen het 

College vragen dit vast te houden en hier in te blijven investeren. Er is hierin nog een flinke 

weg te gaan. De ontwikkeling van de binnenstad vindt de ChristenUnie positief. Er wordt 

gezegd "Stilstand is achteruitgang", en daar kunnen we ons dan ook in vinden. Het is 

belangrijk dat we naast de wijkvernieuwing blijven investeren in de binnenstad, en hierin 

moet een goede balans zijn. De positieve reacties op het Forum laten zien dat de mensen 

enthousiast zijn over toevoeging in de openbare ruimte en ontwikkeling in de binnenstad is 

van belang voor een vitale economie. Juist de ondernemers die het nu zwaarder hebben, 

zullen hier straks ook de vruchten van kunnen plukken. De ChristenUnie vraagt zich af hoe 

de economische ontwikkeling zal verlopen, ook naar aanleiding van de Coronacrisis en 

daarmee ook de ontwikkeling van de bedrijventerreinen. Er is kans dat er bedrijven alsnog 

failliet gaan en de prognoses bleken in het stuk dat voor ons ligt positiever dan eerst gedacht 

qua ontwikkeling en economie. En er zou daarom weer vraag zijn naar ontwikkeling van 

bedrijventerreinen. En worden hierin nieuwe metingen gedaan en worden die op dit 

moment alsnog gedaan of nog enige tijd uitgesteld, zodat we het daadwerkelijke gevolgen 

van de huidige crisis zouden kunnen zien? En is er zicht op wanneer het handig is om deze 

analyse dan te doen. Graag een reactie van het College. Dank u wel, Voorzitter. 

00:34:20 
Voorzitter : Dank u wel. Wie mag ik dan het woord geven? Mevrouw Akkerman namens de 

VVD. 



6 

 

00:34:26 

Mevrouw Akkerman: Dank u wel, Voorzitter. Ja, we beschikken de herziening van de 

grondexploitaties 2019 en het resultaat ten opzichte van hoe we het vorig jaar bekeken is 

inderdaad positief. Maar ja, wat er ook al gezegd is door een aantal anderen, is natuurlijk 

een beetje dubbel, want we weten nu allemaal dat er een crisis gaande is en dat het er 

waarschijnlijk slechter uit gaat zien bij de volgende herziening. En onze belangrijkste vraag is 

dan ook hoe we daar op moeten gaan anticiperen en willen we geld alvast apart zetten om 

ook bij de volgende herziening genoeg reserves te hebben? De vraag is natuurlijk ook even 

of dat kan, want we hebben net in de vorige Raad, de kaders voor het integrale 

afwegingsmoment in het weerstandsvermogen veranderd en daar is bij meerderheid 

aangenomen dat we juist één reserve willen. Dus zou je dan nu als Raad weer moeten en 

kunnen zeggen van nou willen we voor die grondexploitaties toch een aparte pot 

aanhouden? En als dat niet kan, dan is onze vraag, hoe wil het College dan gaan anticiperen 

op wat we eigenlijk nu al kunnen zien aankomen? Dank u wel. 

00:35:22 
Voorzitter : Dank u wel, Mevrouw Akkerman. Wie van de Commissie mag ik dan aan het 

woord geven? Dat is De Heer van der Glas namens GroenLinks. 

00:35:31 
De Heer van der Glas: Ja, dank u wel Voorzitter. Voorzitter, binnen deze GREX is een positief 

resultaat zichtbaar, mede te danken aan een lage rentestand, maar ook een sterk 

aangroeiende huizenmarkt. Een trend die positief uitvalt voor de grondexploitatie van 

Meerstad, maar met name voor die mensen die al heel lang op zoek zijn naar een goede 

woning. Meer zorgen heeft mijn fractie over het aantal hectares bedrijventerreinen. Er is in 

de komende tijd een vraag van tweeënveertig tot honderdveertien hectare bedrijventerrein 

en het aanbod is tweeënzeventig hectare. Omdat we niet de exacte vraag weten, is dat wat 

GroenLinks betreft, het verstandig om bedrijventerreinen te ontwikkelen met de hand op de 

handrem. Ongebruikte terrein kunnen leiden tot verloedering van het landschap. Mijn 

fractie ziet bij een tekort daarom meer in revitalisering van bestaande bedrijventerreinen. In 

de ogen van mijn fractie is de risicoraming van de gemeente te voorzichtig. Zo hebben we 

een groeiende buffer kosten onvoorzien en toch worden de risico's gedekt uit het 

weerstandsvermogen. Ook Deloitte trok eenzelfde conclusie na onderzoek tussen vijf andere 

gemeenten. Een minder behoudende risicobeoordeling leidt tot een realistischere 

benadering en het minder oppotten van middelen die we juist nu keihard nodig hebben. De 

voortijdige winstneming van zeven ton van de kleine GREX, wordt onttrokken uit de 

grondexploitatie en toegevoegd aan het stedelijk investeringsfonds. Voorzitter, 

investeringen in de publieke ruimte vindt de fractie van GroenLinks buitengewoon 

belangrijk, maar door deze middelen toe te voegen aan het SIF, zit ze niet meer in de 

algemene reserves. Dus dat houdt dus in dat ook gezocht moet worden naar aanvullende 

dekking om het weerstandsvermogen op orde te brengen. Middelen die juist in de periode 

die afstevent op de ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, keihard nodig zijn. Dank u 

wel. 

00:37:14 
Voorzitter : Dank u wel, Meneer van der Glas. Geen vragen voor De Heer van der Glas? Wie 
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van de Commissie mag ik dan het woord geven? Ik zie inmiddels dat De Heer van der Laan 

van de Partij van de Arbeid ook van de partij is. Meneer Ram namens de PVV. 

00:37:37 
De Heer Ram: Ben ik goed te verstaan? Ik heb mijn microfoon aangezet. 

00:37:45 

Voorzitter : Jazeker, u bent goed te staan. 

00:37:48 

De Heer Ram: Hartstikke mooi. Ja, ik heb twee vragen eigenlijk. De PVV maakt zich grote 

zorgen over de financiële positie van de gemeente Groningen en de houdbaarheid van de 

verschillende GREX gezien de Coronacrisis. Hoe denkt het College dit probleem op te 

vangen? En wellicht kan het College dit ook gaan toelichten in een brief. Ik kan me 

voorstellen dat een grote opgave is om dit in kaart te brengen. Dus daar zouden we graag 

een toezegging over willen hoe het College dit gaat vorm geven. Een ander opvallend punt 

vonden wij de bedrijventerreinen, met name de bedrijventerreinen van de Roodehaan. Er is 

geen enkele kavel verkocht in een tijd van hoogconjunctuur. Ja, dat baart ons toch wel 

zorgen. Waarom zijn er geen kavels verkocht? En het andere punt wat wij vinden is ja, hoe 

gaat het college dit probleem oplossen? Tot zover mijn inbreng, Voorzitter. 

00:38:48 
Voorzitter : Dank u wel. U heeft nog een interruptie volgens mij van De Heer Benjamins. 

00:38:51 
De Heer Benjamins : Ja, ik zou graag van De Heer Ram de suggestie van de PVV hieromtrent 

wel willen horen. Wat zou de oplossing van de PVV zijn? 

00:38:59 
Voorzitter : Meneer Ram. 

00:39:01 
De Heer Ram: Dan bedoelt u de oplossing voor de verschillende GREX die er zijn? 

00:39:05 
De Heer Benjamins : Nee, het gaat om de bedrijventerreinen specifiek. 

00:39:11 
De Heer Ram: Nou ja, waar wij aan zitten te denken is van hoe kan je zo'n bedrijventerrein 

dan aantrekkelijker maken voor dat soort bedrijven? Waarom onderzoeken waarom er geen 

kavel wordt verkocht? Het terrein in zijn hoogconjunctuur. Daar zou ik toch wel informatie 

van willen vanuit het College. Van hoe zij daar tegenaan kijken. Waarom er dan niks 

verkocht wordt? Wat het College hier aan gaat doen? 

00:39:38 
Voorzitter : Dank u wel. Dan zou ik graag naar De Heer van Zoelen gaan namens de Partij 

voor de Dieren. 

00:39:44 

De Heer van Zoelen: Ja, dank Voorzitter. Ja, het is moeilijk hoe de GREX nu gaan lopen in 

verband met de crisis, en daar hebben verschillende partij ook iets over gezegd. Dus ik denk 

dat het ook belangrijk is dat het College komt met een soort paragraaf of een stuk van wat 
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de invloed daarop zou kunnen zijn. Ik wil mij verder aansluiten bij de opmerking die is 

gemaakt door De Heer van der Glas over de bedrijventerreinen. Het lijkt ons ook, 

waarschijnlijk ligt in de verwachting dat daar de aftrek van gronden niet zo zou zijn als 

voorspelt, en dan hebben wij dus het liefst dat die bedrijven of dat die terreinen voor natuur 

beschikbaar blijven. Tot zover. 

00:40:32 
Voorzitter : Dank u wel. Wie van de Commissie mag ik dan het woord geven? De Heer 

Ubbens namens het CDA. 

00:40:43 
De Heer Ubbens: Ja, bedankt Voorzitter. Ja, ik kan het ook wel kort houden. Vorig jaar 2019, 

was een goed jaar als je kijkt naar de GREX. Maar misschien ook wel niet goed genoeg. Als je 

kijkt naar dat was een heel goed jaar, maar de grote vraag als je dan bijvoorbeeld naar 

Meerstad kijkt, daar zijn 170 woningen verkocht, dus in een jaar, dat is misschien wel het 

hoogtepunt van de verkoop als je misschien naar dit jaar en volgend jaar gaat kijken. Het zou 

kunnen. Vragen we ons toch af, ja met terugwerkende kracht, hadden niet veel meer 

woningen gebouwd kunnen worden in zo'n goed jaar? En wat kunnen we nog doen om de 

woningbouw daar toch op gang te houden? Een beetje in lijn met wat de ChristenUnie zei, 

hoe zorgen we ervoor dat we de komende jaren wel de woningbouw op gang blijven 

houden? Anders komen we in nog grotere problemen, want de vraag naar woningen zal 

ergens ook wel groot blijven en als we het aanbod niet doen uitbreiden, dan komen mensen 

in de problemen. Wat dat betreft is het, denken wij er wat anders over dan een aantal 

andere partijen, over het stedelijk investeringsfonds. Wat ons betreft moet dat geld ook 

beschikbaar blijven voor het investeren in woningbouwontwikkeling in Groningen de 

komende jaren en eigenlijk is dat fonds te klein. De Wethouder heeft al een keer 

aangegeven in de media dat hij naar Den Haag kijkt. Er moet veel meer geld komen. Dat kan 

aan de ene kant zijn. Aan de andere kant denk ik, we kunnen ook zelf dat stedelijke 

investeringsfonds beter vullen. Wij betalen daar nu altijd een aantal dingen uit waarvan je 

kan zeggen, helpt dat nou bij de stimulering van woningbouw slechts gedeeltelijk of gewoon 

niet? We kunnen daar meer geld in stoppen. Dat doen we nu maar een klein beetje en we 

geven het vervolgens ook aan allerlei andere zaken uit. Dus je kunt naar Den Haag kijken. Je 

kunt ook kijken wat kan de gemeente zelf doen om die investeringen te kunnen blijven 

doen. 

00:42:26 

Voorzitter : U heeft een vraag van De Heer van der Glas. 

00:42:28 
De Heer van der Glas: Ja, dank u wel Voorzitter. Voorzitter, ik deel de conclusie van het CDA 

dat het belangrijk blijft om te blijven investeren in de publieke ruimte. Maar die investering 

en voelde SIF zou heel mooi zijn. Daar hebben we bij de Coalitie ook afspraken over 

gemaakt, over een structurele hoeveelheid. Minstens zeven ton gaat naar de algemene 

reserve, maar blijft daarmee toch nog steeds wel beschikbaar voor eventuele investeringen 

die noodzakelijk zijn voor de publieke ruimte. Daar voeren we dan als Raad gewoon een 

debat over. Bent u het daar met me eens? 
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00:43:02 

Voorzitter : De Heer Ubbens. 

00:43:03 
De Heer Ubbens: Aan de ene kant kun je zeggen dat is zo, maar wij zien in de praktijk dat er 

dan voor een groot deel bijvoorbeeld wordt uitgegeven aan andere zaken dan 

woningbouwstimulering. En ja, daar zijn wij het dan niet mee eens. Terwijl als zou zeggen 

"We reserveren dat voor het ontwikkelen van bovenwijkse voorzieningen" in plaats van dat 

we nu zeggen "We gaan naar Den Haag" om te kijken of we dat geld daar kunnen krijgen, 

terwijl we zelf bijna met een leeg investeringsfonds zitten. Lijkt ons niet zo een goed verhaal. 

00:43:35 
Voorzitter : Dank u wel. Wie van de Commissie mag ik dan het woord geven? De Heer van 

der Laan namens de Partij van de Arbeid. 

00:43:43 

De Heer van der Laan: Ja, dank u wel. Mijn excuses dat ik het even op mijn telefoon moet 

doen. Ik kreeg de apparatuur niet aan de praat op de laptop. Partij van de Arbeid fractie wil 

ten eerste zeggen dat we ontzettend blij zijn met het resultaat dat er is geboekt op de GREX. 

Vierenhalf miljoen, daar hadden we in de crisis echt niet van durven dromen. Kunt u mij 

horen trouwens? 

00:44:03 
Voorzitter : Jazeker. 

00:44:05 
De Heer van der Laan: Oké, ga ik verder. Maar ook vanuit onze fractie de oproep om dit geld 

zo veel mogelijk te investeren in de woningbouw. En we willen het College dan ook vragen 

of we met de opbrengst van de GREX dan wel met het SIF een programma kunnen 

ontwikkelen om de woningbouw te versnellen. Want ondanks dat door de Coronacrisis nu 

het maatschappelijk leven stilstaat, is de vraag naar woningen, volgens ons, op dit moment 

onveranderd groot. Wij maken ons dan ook zorgen op de gevolgen van de economische 

crisis die er aan zit te komen op het grondbedrijf en we willen het College ook vragen om te 

kijken van nou ja, als eerste de vraag van wat gaat u als College doen in anticipatie op de 

crisis die eraan zit te komen? Want volgens mij kunnen we dat nu heel goed zien aankomen 

en is het daarom belang om nu al aan de strategie te werken. Met betrekking tot de 

individuele GREX, hebben we ook nog twee vragen. De eerste gaat over de GREX CIBOGA. 

De bouw van een kunstwerf heeft in februari een tijdje stilgelegen en we willen het College 

vragen van heeft dit nog gevolgen voor de GREX? Dit is natuurlijk afhankelijk of het gebouw 

ook uit de GREX wordt gefinancierd. En ten tweede of we nou ook een andere strategie 

moeten bewandelen met de GREX CIBOGA? Tot slot heb ik nog een vraag over Meerstad. 

Dat gaat niet over de resultaten van de GREX, over de organisatievorm, want doordat zij in 

een aparte BV zitten, keuren wij nu pas de jaarrekening van 2018 goed. Maar ja, we hebben 

er natuurlijk begrip voor dat dat op dit moment moet vanwege de constructie die verkozen 

is, maar aan de andere kant geeft dat je als Gemeenteraad ook wel een andere positie in het 

sturen op deze GREX. We vragen ons daarom af hoe het College aankijkt tegen deze 

structuur op de langere termijn van een aparte BV. Dat was hem. 
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00:46:07 

Voorzitter : Dank u wel. Ik kijk even rond of er vragen zijn voor De Heer van der Laan. Dat is 

niet het geval. Dan geef ik het woord aan De Heer Sijbolts namens de Stadspartij. 

00:46:15 

De Heer Sijbolts: Dank u, Voorzitter. Ik kan het kort houden want we hadden niet gepiept. Ik 

kan me aansluiten bij opmerkingen van de SP, VVD en het CDA. Alleen met het CDA, niet 

over de opmerkingen over het SIF. Daar voel ik toch meer overeenkomst met wat de SP 

daarover heeft gezegd, om geld wat over is, niet zozeer in het SIF te storten, maar in de 

algemene reserves om zo toch ook sociale voorzieningen in stand te kunnen houden. Het 

extra krediet voor het Forum, daar hebben wij natuurlijk uiteraard moeite mee. 

00:46:45 
Mevrouw Akkerman: Voorzitter. 

00:46:47 

Voorzitter : Mevrouw Akkerman. 

00:46:48 

Mevrouw Akkerman: Ja, ik heb een vraag aan de Stadspartij, eigenlijk ook al aan de SP, maar 

goed, daar komt nu nog een keer voorbij. Want is het niet juist zo als je reserves hebt voor 

de grondexploitaties, dat je daarmee kan voorkomen en of dat dan in het SIF is, dat is wel 

heel specifiek, maar dat je daarmee kan voorkomen dat we straks heel veel geld moeten 

bijbetalen, waardoor je inderdaad die sociale voorzieningen niet meer kunt betalen. 

00:47:08 
Voorzitter : De Heer Sijbolts. 

00:47:09 

De Heer Sijbolts: Ja dat klopt op zich wel. Alleen ik ben niet zo tevreden over hoe deze 

Gemeenteraad de laatste jaren omgaat met reserves, dus ik schuif dat dan liever in de 

algemene reserve om dan verderop in het jaar te kijken met de jaarrekening of met het 

vaststellen van de begroting, hoe we met geld gaan schuiven dan het nu al te reserveren 

voor het SIF, want wij zijn nooit groot voorstander geweest van dat SIF. Dus vandaar dat ik 

mij aansluit bij de opmerking van de SP. 

00:47:37 
Voorzitter : Dank u wel. Wie namens de Commissie? De Heer Benjamins namens D66. 

00:47:41 
De Heer Benjamins : Ja, dank u Voorzitter. Ja ook mijn fractie heeft ergens wel een dubbel 

gevoel bij deze bespreking vanwege de huidige Coronacrisis en de situatie waarin we 

verkeren, maar we zijn toch vooral blij en vinden het goed dat we vooruit blijven kijken in 

plaats van de terug. Voor wat betreft het stedelijk investeringsfonds sluit aan bij het CDA 

waar het gaat om de noodzaak ervan. Voor wat betreft de gemaakte opmerkingen over de 

bedrijventerreinen, wil ik graag onderstrepen dat wij een oplossing van [onhoorbaar] als 

datacenters en distributiecentra niet direct een antwoord vinden op de onverkochte kavels 

van bijvoorbeeld Roodehaan. Nogmaals, D66 is gewend om te kijken naar kansen in plaats 

van onmogelijkheden. En dat maakt bijvoorbeeld dat D66 benieuwd is naar de actieve 

zoektocht van heel veel Nederlanders naar vakanties in eigen land en wat onze 

investeringen straks zullen blijken te hebben betekend voor bijvoorbeeld Grote Markt 
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Forum en de binnenstad. Laten we met deze compleet terechte herziening van deze 

grondexploitaties, die zowel positieve als negatieve effecten bevatten, gewoon naar de 

toekomst kijken. Dank Voorzitter. 

00:48:47 
Voorzitter : Dank u wel, Meneer Benjamins. Heb ik dan iedereen gehad die het woord wil 

voeren op dit onderwerp? 

00:48:54 
De Heer Duit : Voorzitter. 

00:48:56 
Voorzitter : De Heer Duit namens Student en Stad. 

00:48:59 

De Heer Duit : Ja, dank u wel Voorzitter. Eigenlijk wil ik mij twee keer aansluiten. Allereerst 

bij de vraag van de ChristenUnie het omtrent anticyclisch investeren in onder andere de 

woningbouw en vooral wat dat dan voor gevolgen heeft voor de GREX. Is het daardoor 

bijvoorbeeld wel haalbaar om aan de huidige financiële richtlijn rondom de GREX het te 

blijven te doen? En dan, voortbordurend op de vraag van de PVV omtrent 

bedrijventerreinen, is het College voornemens om te kijken naar de mogelijkheid voor het 

aantrekken van productiebedrijven? Al voor de crisis zat er natuurlijk al een groot deel van 

de werklozen in stad- en productieachtergrond, zo blijkt uit gesprekken met 

ondersteunende partijen. Zodoende ligt daar heel veel potentie. Het vertrek van Willeke 

Grol richting Asse Zuid, is dan ook ontzettend zonde. En als we al anticyclisch willen gaan 

denken, dan kunnen we dat hier misschien ook wel doen en het vestigingsklimaat juist in 

mindere tijden voor productiebedrijven enorm verbeteren. Dat kan op termijn natuurlijk 

veel goed vooruitzicht geven voor individuen, maar daarmee ook voor de hele gemeente. 

Graag een reactie. Dank u wel. 

00:50:00 
Voorzitter : Dank u wel, Meneer Duit. Dan heb ik iedereen gehad die het woord wil voeren. 

En dan kom ik bij de zijde van het College, De Heer van der Schaaf. 

00:50:09 
De Heer van der Schaaf : Dank u wel, Voorzitter. Grondexploitatie, elk jaar spreken we daar 

over en ja, ik denk wat De Heer Benjamins ook al zei op het laatst, dit jaar met een heel 

dubbel gevoel. Aan de ene kant een goed resultaat en ook een breed beeld dat de afgelopen 

tijd het over het algemeen goed gaat met de verschillende exploitaties in financieel opzicht. 

Maar ook in de bijdrage die ze leveren aan de doelen die we met z'n allen als gemeente 

hebben als het gaat om het bouwen van voldoende woningen, het bieden van voldoende 

leefkwaliteit en het bieden van voldoende werkgelegenheid. Dat we daar aardig goed op 

koers liggen met onze GREX. Heel anders dan pakweg zeven-acht jaar geleden, toen we in de 

nasleep zaten van de bankencrisis. Maar we weten allemaal, daar hoeven we niet omheen 

te draaien, dat we nu in een nieuw scharnierpunt zitten, waarbij er inderdaad al heel veel 

onzeker is, maar één ding wel vaststaat. Er is al sprake van een economische crisis. En 

hoelang de Coronacrisis nog duurt, weten we niet, maar dat daarna nog een steviger 

langjarige economische dip zal zijn met grote gevolgen, ook voor onze stad, dat staat wel 

vast. In welke mate, dat moeten we de komende tijd natuurlijk ervaren. Maar het is niet 
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alleen maar een kwestie van ondergaan. Daar kun je natuurlijk ook vanuit de lokale politiek, 

vanuit het lokale bestuur, samen uiteraard met landelijke en regionale overheidslagen en 

ook andere partijen, met de bevolking, met het bedrijfsleven, wat tegen doen. Eén van die 

dingen die we absoluut kunnen is inderdaad anticyclisch te gaan investeren in dingen 

waarvan je zeker weet crisis of geen crisis, dat ze nuttig zijn. Dat is iets wat inderdaad in de 

vorige crisis eigenlijk, in ieder geval in Nederland en ook in andere delen van Europa, 

eigenlijk onvoldoende gebeurd is. En daar hoort zeker bij dat investeren bijvoorbeeld in in 

woningbouw, zeker in de stedelijke omgevingen van Groningen dat dat in elk scenario nuttig 

blijft. Uit alle prognoses blijkt dat de komende jaren het tekort aan woningen, dat die niet 

zomaar zijn opgelost. Sterker nog, die zijn enorm, met een aantal zeer nadelige gevolgen, 

ook in onze stad. Dus het is nuttig om daarin te blijven in investeren. Dat geldt natuurlijk ook 

voor investeringen in verduurzaming en leefkwaliteit, want dat zijn juist waarden die ook 

tijdens en na deze crisis hoog zullen blijven staan. Dus het is eigenlijk de kunst om de 

komende tijd aan de ene kant het evenwicht te zoeken tussen die investeringen die als het 

ware de gevolgen van die economische malaise tegengaan, maar aan de andere kant ook 

heel goed te blijven letten op het boekje, ons financieel huishoudboekje als gemeente. Want 

daar zit een tegenstrijdigheid in. We kunnen aan de ene kant zeggen we gaan door met 

anticyclisch investeren op die punten waar dat nuttig is. Maar dat betekent wel dat je ook 

weer meer risico's neemt, bijvoorbeeld in grondexploitatiex en juist als je totale financiële 

beeld als gemeente ook onder druk staan, dan is het altijd zoeken naar naar een evenwicht. 

En met u zijn we natuurlijk er nog helemaal niet uit hoe we dat precies moeten gaan doen. 

Maar wat wel de overtuiging is van dit College, is dat we een aantal nuttige investeringen die 

hoe dan ook nuttig zijn de komende tijd wel moeten doorzetten. Op het moment dat we dat 

niet gaan doen, dat we dan vooral de crisis nog erger gaan maken dan die al is. Ook als je 

zo'n discussie die hier en daar ook al in uw Raad net gevoerd werd, over wat doe je nou met 

de meevallers? Een deel hadden we al ingeboekt voor de bezuiniging. Een ander deel gaat in 

principe conform de regels die we hebben, naar het stedelijke investeringsfonds, maar 

alleen als het totale financiële beeld van onze reserves dat toestaat. En als je heel eerlijk 

bent, maar dan loop ik een klein beetje vooruit op de bespreking die u met de jaarrekening 

natuurlijk ook nog heeft, lijkt dat op dit moment niet reëel om dan te zeggen van we 

stoppen dat maar in het SIF en we zien wel hoe het met de rest van het financiële beeld 

gaat. Dan moeten we dan een brede afweging maken. Er staat nooit een hek om het SIF. Dat 

hebben we ook met elkaar afgesproken. Dus in die zin heeft De Heer Benjamins gelijk dat in 

formele zin wellicht geen reserve is, maar dat het wel als zodanig kan functioneren. We 

hebben juist dat SIF ingericht om meerjarig te kunnen sturen op gebiedsontwikkeling en 

investeringen in de stad. Dat betekent ook, en dat ter geruststelling, dat in ons 

meerjarenbeeld ook gewoon in dat SIF reserveringen staan en die wat betreft het College 

voorlopig ook blijven staan in bijvoorbeeld gebiedsontwikkelingen als de Stadshavens en De 

Suikerzijde. Maar ook wat ik al eerder heb aangegeven, kunnen we dat eigenlijk niet alleen. 

Ben het er met De Heer Ubbens overigens mee eens dat we niet alleen maar naar Den Haag 

moeten kijken. We moeten daar onze verantwoordelijkheid ook nemen, maar we hebben 

Den Haag wel nodig. Sterker nog, Den Haag heeft ons ook nodig. We zijn in die zin ook al in 

gesprek als woondeelgemeente, samen met de andere woondeelgemeentes, met het 

Ministerie om te kijken hoe wij ook vanuit Groningen, samen met andere gemeentes onze 

bijdrage kunnen leveren aan dat anticyclisch investeren, waar heel Nederland natuurlijk 
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behoefte aan heeft. Andere vraag, die denk ik terecht door een aantal van u gesteld is van 

nou ja, we zitten nu midden in die crisis. We weten nu dat er een aantal nadelige effecten op 

gaan komen van wat betekent dat nou voor die grondexploitaties zelf en hoe robuust zijn 

die nou eigenlijk? Die vraag die hoor ik tussen de regels heel duidelijk door, ook in relatie tot 

de vorige crisis. Als je naar de geschiedenis van de grondexploitaties kijkt, wat De Heer de 

Greef zijn, we weten dat dat tot enorme verliezen kan leiden. Dat klopt. Tegelijkertijd 

hebben we ook periodes gehad dat het enorme winsten heeft opgeleverd. Dus per saldo, 

denk ik, dat als je het over langjarig kijkt, dat grondbeleid over het algemeen in ieder geval 

in de gemeente Groningen, aardig ook wat maatschappelijke meerwaarde, maar ook wel 

financiële meerwaarde heeft opgeleverd. Maar de komende jaren worden natuurlijk wel 

heel spannend. Als je kijkt waar zitten die risico's naar ons idee dan in? Wat minder op het 

gebied van woningbouw, omdat onze stelling is dat die vraag naar woningen nog wel blijft. 

Maar bijvoorbeeld op het gebied van bedrijventerreinen zou die zeker zeker kunnen 

plaatsvinden. Dat moeten we dus goed met elkaar kijken van zitten die prognoses onder die 

GREX, zowel als het gaat om het aantal hectares die je verkoopt, of aantal verkavels die je 

koopt, maar ook de geraamde opbrengsten. Als je kijkt van bijvoorbeeld zit er in onze 

geraamde opbrengsten, de opbrengst per kavel, de opbrengst per vierkante meter, zitten 

we daar wel aan de optimistische kant? Of zitten we juist aan de lage kant? Dan is mijn beeld 

dat we daar nog wel wat ruimte in hebben. Dus dat we daar redelijk conservatief zijn, 

bijvoorbeeld veel conservatiever dan acht jaar geleden. Maar het is onmiskenbaar dat daar 

de komende tijd risico's in zullen zitten. Even een manier natuurlijk ook om risico's daarin te 

mitigeren, is bijvoorbeeld je programma wat aanpassen. Bijvoorbeeld in Meerstad, daar 

hebben we best wel veel woningen verkocht. Het hadden er wel meer kunnen zijn, maar we 

hebben ons ook wel afgelopen tijd heel erg gericht op het wat hogere segment in Meerstad. 

En dan verkoop je misschien wat minder woningen, maar wel veel per vierkante meter 

levert dat weer wat op. De komende jaren zal onmiskenbaar ook weer in Meerstad het 

middensegment en het lagere segment meer worden aangeboden. En dat zal waarschijnlijk 

ook leiden tot hogere aantallen. De opbrengsten voor Meerstad zijn de afgelopen tijd nog 

wel zeer positief, maar of dat blijft, dat moeten we dus zien. We zullen in ieder geval zowel 

bij de voortgangsrapportage als bij de voorjaarsbrief, uitgebreid reflecteren op de effecten 

van de Coronacrisis. Ons totale financiële beeld en ook kijken hoe we daar met de GREX mee 

om kunnen gaan. Ik kan me ook voorstellen dat rond de zomer, na de zomer, het beeld nog 

wat scherper is van hoe dat het economisch is. Dat we ook na de zomer nog uitgebreider bij 

u komen te spreken, apart, hoe we nou om willen gaan met de risico's van deze crisis in de 

grondexploitaties. Dan nog wat meer specifiekere vragen. Ja, nog een andere belangrijke 

strategie, die ik nog even vergeten ben om te zeggen. Wat we de komende tijd hoe dan ook 

zullen doen, wil je risico's beperken bij de GREX, dat je de investering, dus het geld wat er als 

het ware uitgaat en de opbrengsten heel dicht op elkaar organiseert. Dat kan consequenties 

hebben voor de keuzes die we maken. In het verleden hebben we nogal, en Meerstad is 

daar een mooi voorbeeld van, heel veel investeringen in het begin gedaan, terwijl de 

opbrengsten veel later kwamen. Als dan plotseling het nou ja, in plaats van twee jaar later 

het vier jaar later wordt, dan heb je een enorme nadelig rente effect. We hebben na 2013 in 

Meerstad een keuze gemaakt om het anders te doen. Veel meer investeringen en 

opbrengsten kort op elkaar. Organiseer dat dat risico minder is. Dat zou een strategie 

kunnen zijn die we bijvoorbeeld bij een aantal GREX kunnen doen om te verkomen hè, dat 
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levert wat minder grote flexibiliteit op, maar aan de andere kant betekent dat wel dat je 

risico's beperkt. We moeten ons ook realiseren, ik noemde net al dat we de komende jaren 

ook nog een aantal nieuwe grondexploitatiex zullen gaan starten. Zoals De Suikerzijde, 

Stadshavens, misschien nog één. Daar zitten ook weer risico's aan vast en vandaar ook dat 

we het weerstandsvermogen, wat er nu is, ook hard nodig zullen hebben om dat 

verantwoord te kunnen doen. De prognoses voor bedrijventerreinen, dat is een vraag ook 

van de ChristenUnie, of die geactualiseerd moeten worden. Nou, dat zal ongetwijfeld. 

Wanneer we dat gaan doen, moeten we even ook in regionaal verband te bekijken, maar dat 

zal zeker op een gegeven moment beslag gaan krijgen. VVD vroeg nog naar de positie van de 

reserve grondzaken. Die hebben wij inderdaad, of heeft U moet ik zeggen, via de kadernota 

weerstandsvermogen laten opgaan in de algemene reserve. Wat wij daar hebben 

aangekondigd ook en naar ons idee is dat dan een goede oplossing, is dat wij wel zien dat 

die enorme fluctuaties die soms ook per jaar of per GREX kunnen zijn, bij grondzaken wel tot 

een instabiel beeld voor de begroting kunnen leiden en daar heeft niemand wat aan. Dat we 

proberen meerjarig de risico's van grondzaken in beeld te brengen en daar als het ware ook 

voorzieningen voor te treffen, als dat nodig is. Daar hebben we u beloofd bij de begroting, 

dat we daar op terugkomen. Dus dan krijgt u een antwoord op die vraag. De Heer van der 

Glas geeft toch aan van ja, wees nou voorzichtig met het in ontwikkeling nemen van de 

bedrijventerreinen, zeker in deze tijd als de vraag onzeker is. Hij geeft daarbij ook aan van 

dat er een voorkeur ligt om juist bestaande terreinen te gebruiken. Dat is ook, voor alle 

duidelijkheid, de voorkeur van het College. Alleen wat we wel vaak zien is dat die bestaande 

terreinen in en rond de stad zich vaak beter lenen voor herontwikkeling tot een gemengd 

programma met woningbouw en werkgelegenheid die beter past bij woningbouw en dat je 

vaak om die ruimte te creëren toch wel vaak nieuwe terreinen nodig hebt. Maar ook hier 

kiezen wij voor de lijn dat we proberen investering en ontwikkeling en mogelijke 

opbrengsten zo dicht mogelijk op elkaar te organiseren, dat we geen grote lappen nutteloos 

bedrijventerrein krijgen. Het is ook wel zo, zeg ik even tot De Heer Benjamins, tuurlijk het is 

niet zo dat wij nu massaal datacentra en distributiecentra gaan aantrekken. Maar dat is 

natuurlijk ook wel een tak waar in principe wel ruimte voor is in onze onze 

bedrijventerreinen. De vraag ook van De Heer van der Glas van zijn we niet wat voorzichtig 

in onze risicoramingen. Wij denken eigenlijk van niet, maar dat heeft vooral te maken met 

die nieuwe grondexploitaties die er aankomen. En je zou inderdaad, als je die allemaal niet 

zou doen, zou wellicht het risicoprofiel van de totale grondexploitatie wat dalen, met 

uitzondering dan van Meerstad. Maar we zullen voor nieuwe gebiedsontwikkeling als 

Suikerzijde en ook Stadshavens, daar gaan we weer nieuwe risico's aan en ook daar is een 

zekere weerstandsvermogen voor noodzakelijk. De Heer Ram vroeg nog naar Roodehaan en 

naar ons idee is dat er een reservering op dit moment van ruim dertien hectare in 

Roodehaan is. Dus dat gaat de goede kant op. Wat we inderdaad wel zien, is dat zolang 

Eemspoort, het terrein wat daarnaast ligt en wat dichter bij de stad ligt, nog niet vol is dat 

voor veel bedrijven Eemspoort aantrekkelijker is aan de Roodehaan. Dus een grotere 

toeloop naar Roodehaan verwachten we eigenlijk pas als Eemspoort helemaal vol is. De 

Heer Ubbens vroeg nog naar hoe kunnen wij de woningbouw in Meerstad op gang verder 

houden? Daar heb ik al iets over aangegeven. Dat er wellicht een verschuiving kan zijn in 

programma, als dat nodig, als de crisis ons dat weerhoudt. In ieder geval hebben wij heel 

veel gebieden de komende tijd in ontwikkeling, dus er kan flink gebouwd worden. De Heer 
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van der Laan vroeg nog naar het effect van de stillegging van de bouw van een kunstwerf op 

de GREX CIBOGOA. De bouw is inmiddels weer hervat, maar goed er loopt natuurlijk nog een 

procedure. Ik heb eerder aangegeven in de Raad dat er natuurlijk vertragingskosten zijn. Wij 

hopen dat die kosten allemaal binnen het gestelde krediet kunnen blijven. Maar daar kijken 

we nog naar. Mocht dat niet zou zijn, dan komen we uiteraard bij uw Raad terug. Of dat dan 

ten koste gaat van de GREX CIBOGA, dat weet ik niet. Dat is ook uiteindelijk aan u. Maar het 

is niet zo dat de GREX CIGOBA nu een heel groot risico loopt door deze vertraging. Zo is het 

niet. Dan de vraag, ook van De Heer van der Laan, over Meerstad als aparte BV. Ik kan me 

die vraag voorstellen, want dat levert soms wat ongemak op in de manier, vooral op dit 

moment bij de grondexploitatie. Bij ons als College ook. Maar we denken dat er ook heel 

grote voordelen tegenover staan om van Meerstad een aparte BV te maken. Ook de 

specifieke opdracht die Meerstad heeft. Die toch wel andersoortig is dan andere 

grondexploitaties. De enorme gebiedsontwikkeling die dat heeft. Dat het verstandig lijkt om 

dat in een aparte BV te houden. Waar we voor zorgen en volgens mij proberen we dat 

samen met u te doen, door diverse bijeenkomsten en door u voortdurend eigenlijk bij 

Meerstad te betrekken. Dat de manier waarop u als Raad ook kan sturen op Meerstad, dat 

die in ieder geval niet minder is, misschien zelfs al meer, dan alle andere grondexploitaties. 

Dus mocht u daar graag die sturing sterker willen organiseren, dan staan wij daar heel voor 

open. Volgens mij is het binnenkort ook weer wat geplant dat we met met Meerstad, dat 

was al geplant maar dat is door Corona niet doorgegaan, dat u ook als Raad een bezoek gaat 

brengen aan Meerstad. Ja, dan tot slot nog een vraag, dacht ik, van De Heer Duit over 

werkgelegenheid in relatie tot productiebedrijven. En natuurlijk is het zo dat wij ons in ons 

economisch beleid ook heel erg richten niet alleen op kennisindustrie, maar juist ook op 

productie. Het is wel zo, want u noemde een voorbeeld van een bedrijf wat naar Asse is 

verplaatst, het is wel en dat geldt trouwens voor alle werkgelegenheid, dat wij wel dat heel 

erg regionaal bekijken. En mijn collega de Rook die ook samenwerkt in de regio Groningen 

Asse met andere Wethouders EZ, heeft ook echt de lijn ingezet. Want willen wij 

werkgelegenheid in onze regio stimuleren, dan heeft het niet zo heel veel zin om onderling 

als gemeentes elkaar te gaan concurreren, waar in welk bedrijventerrein nou precies een 

bedrijf gevestigd wordt. Dat gaat er juist om dat we als collectief, als regio een breed palet 

aan werkgelegenheid bieden en dat we juist op dat vlak ook goed blijven samenwerken. 

Maar uw punt van dat we juist in deze tijd ook productiebedrijven wellicht een kans bieden 

voor de bedrijventerreinen van Groningen, die delen wij zeker. Dan was er nog een vraag 

dacht ik, de laatste dan, van De Heer de Greef. Twee vragen zie ik nog staan. Over het Forum 

nog een opmerking. Het is zo dat in de grondexploitatie Grote Markt Forum vragen we een 

krediet aan, maar dat is echt technisch van aard. De rentekosten stijgen, maar de 

gereserveerde gelden stijgen met hetzelfde percentage. Dat kun je gewoon tegen elkaar 

wegstrepen, dus dat is gewoon een technische aanvraag. Het is niet een taakstelling die 

daardoor op het Forum wordt gelegd of iets dergelijks. Als het gaat om de exploitatie voor 

het Forum zelf, De Heer Bollen zei het al, dat is denk een ander moment om daar 

uitgebreider over te spreken, maar ik kan u wel vertellen, twee dingen, anders dan dat u net 

suggereerde met een aantal dingen die fout zijn gegaan, dat de start van het Forum 

buitengewoon, naar ons in ieder geval heel veel tevredenheid, het heeft groot succes, veel 

meer bezoekers dan verwacht. Maar dat inderdaad de Coronacrisis natuurlijk wel een hele 

stevige strepen is ook door de positie van het forum. Maar dat geldt denk ik voor heel veel 
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instellingen. Wat dat precies allemaal betekent, daar komen we uiteraard later nog op terug. 

Dan nog vragen over de Oosterhamrikzone. We hebben een serie afspraken al, ik denk in 

2008 of 2009 gemaakt met Nijestee. Een samenwerkingsovereenkomst. Daar hebben we 

allerlei afspraken gemaakt over hoe we met gronden en gebouwen omgaan. Daar is dit 

bedrag een onderdeel van. 

01:06:31 
Voorzitter : Dank u wel. Dan kijk ik even rond in de Commissie of er nog vragen zijn blijven 

liggen. Dat is hier in de zaal niet het geval. Ik zie in ieder geval De Heer van der Glas nog. 

Meneer van der Glas, gaat uw gang. 

01:06:48 
De Heer van der Glas: Ja, dank u wel Voorzitter. Ik had nog één vraag aan de Wethouder 

over het SIF en de toekenning van de middelen daaraan. Dat we daar naar regels toe 

moeten. En dat het alleen dan gebeurt wanneer het financieel mogelijk is. Maar over het 

toekennen van verplichte tussentijdse winstneming hebben we toch in de kadernota 

weerstandsvermogen heel heldere afspraken gemaakt, namelijk dat die naar de algemene 

reserves gaat. Kan de wethouder het hierbij niet gewoon toezeggen? Dank u wel. 

01:07:10 
Voorzitter : De Heer van der Schaaf. 

01:07:13 
De Heer van der Schaaf : Ja, die tweede vraag begrijp ik niet helemaal eerlijk gezegd. Maar 

we hebben volgens mij, zowel als het gaat om het SIF als het gaat om tussentijdse 

winstnemingen hebben wij volgens mij vrij heldere afspraken gemaakt. In principe zijn 

winstnemingen vanuit grondexploitaties, de positieve resultaten van de grondexploitaties, 

die kunnen aan het SIF worden toegevoegd, mits het totale financiële beeld dat toelaat. En 

dat is eigenlijk de volgorde. Of het financiële beeld dat toelaat, dat kunnen we bij de 

jaarrekening met elkaar beoordelen. En ik heb u net al aangegeven dat en ik denk dat u dat 

zelf ook kan bedenken, dat het huidige financiële beeld van de gemeente niet heel goed is. 

01:07:51 
Voorzitter : Dank u wel. Anderen nog? Dat is niet het geval. Het betreft hier een aantal 

Raadsvoorstellen en nu moeten we gaan concluderen hoe deze naar de Raad van 

zevenentwintig mei gaan. Ik zie hier in de zaal mensen die dat conform zouden willen. Ik kijk 

naar de digitale deelnemers en die zijn het daar ook allemaal mee eens. Dan gaan deze 

Raadsvoorstellen conform naar de Raad van zevenentwintig mei, en dan dank ik u allen voor 

uw deelname aan deze Commissie. Dank u wel. Dan sluit ik de vergadering. 


