
GEMEENTERAAD VAN 27 MEI 2020 21:00 UUR

Voorzitter: K.F Schuiling (VVD)

Aanwezig: de dames M. Wijnja (GroenLinks), C.T. Nieuwenhout (GroenLinks), A.M.M. Schoutens 

(GroenLinks),F.T. Folkerts (GroenLinks), K. Boogaard (PvdA), E.M. van der Weele (Pvda), W. Paulusma 

(D66), L.L.B. Wobma (SP), I. Jacobs-Setz (VVD), E. Akkerman (VVD), G. de Vries (VVD), T. Moorlag 

(ChristenUnie), K. de Wrede (Partij voor de Dieren), M.E. Woldhuis (100% Groningen) en de heren J. 

Been (GroenLinks), W.B. Leemhuis (GroenLinks), N. Nieuwenhuijsen (GroenLinks), J. Visser 

(GroenLinks), M. van der Glas (GroenLinks), J. van Hoorn (GroenLinks), T.J. Bushoff (PvdA), J.P. 

Loopstra (PvdA), H.E.H. van Niejenhuis (PvdA), M. van der Laan (PvdA), B.N. Benjamins (D66), J.S.R. 

Lo-A-Njoe (D66), T. Rustebiel (D66), J.P. Dijk (SP), B. de Greef (SP), W.H. Koks (SP), D. Brandenbarg 

(SP), J. Boter (VVD), G.B.H. Brandsema (ChristenUnie), P. Rebergen (ChristenUnie), W.I. Pechler 

(PvdD), T. van Zoelen (PvdD), M. Bolle (CDA), H.P. Ubbens (CDA), E.P. Bakker (100% Groningen), A. 

Sijbolts (Stadspartij), R. Staijen (Stadspartij), M.J.H. Duit (Student & Stad), A.J.M. van Kesteren (PVV)

Afwezig m.k.: J. Sietsma (GroenLinks), K.W. van Doesen-Dijkstra (D66)

de wethouders: alle afwezig.

Namens de griffie: Mevr. J.S. Spier (raadsgriffier)

1 Opening en Mededelingen
00:17:34

Voorzitter: Dames en heren, het is hier een drukte van belang. Wij zitten in het provinciehuis. Ik word 

toegewuifd door de bode, en dat is het ongeveer. Niet iedereen hoeft de oproep tot anderhalve 

meter afstand zo letterlijk te nemen, dat u allemaal thuis gaat zitten. Maar desalniettemin heel 

hartelijk welkom. Ik ga u zo per persoon afroepen, kijken of u er ook werkelijk bent. En ik deel u 

mede dat mevrouw Van Doesen zich heeft afgemeld. En dat wij ons mogen verheugen in een 

geslaagde zoon van ons raadslid Hans Sietsma. En dat ik uiteraard de jongen Sietsma van harte 

feliciteer, namens de gehele gemeenteraad, met het behalen van zijn bul. Zijn afstuderen vandaag, 

fantastisch. Dat gezegd zijnde, gaan wij kijken of de andere raadsleden inmiddels ingelogd zijn. En ik 

begin gewoon op de eerste rij. Dan weet u ongeveer wanneer u aan de beurt bent, en dan moet u 

proberen in beeld te komen. Kan iemand mij even even appen of ik gehoord wordt? Nu wel? Ga ik 

overnieuw. Nogmaals heel hartelijk welkom. Dan ga ik kijken of u aanwezig bent. Ik heb een melding 

gemaakt dat mevrouw Van Doesen afwezig is, en de zoon van meneer Sietsma zijn bul heeft 

gekregen, waarmee we hem feliciteren, waardoor Hans Sietsma ook afwezig is. Meneer Duit, bent u 

aanwezig?

00:20:42

De heer Duit: Zeker, Voorzitter.

00:20:45

Voorzitter: Meneer Koks?

00:20:48

De Heer Koks: Ook die is er.

00:20:51

Voorzitter: Meneer De Greef?



00:20:53

De Heer De Greef: Ja aanwezig.

00:20:55

Voorzitter: Meneer Dijk?

00:20:57

De Heer Dijk: Aanwezig.

00:21:00

Voorzitter: Ja, klopt. Mevrouw Wobma? checken personen geven? Bent u er wel? Ja, ik zie u nu, 

mevrouw Wobma. Kunt u even de camera aanzetten?

00:21:22

Mevrouw Wobma: Ik heb hem aan denk ik, u ziet mij toch?

00:21:26

Voorzitter: Ja, nu zie ik u. Meneer Brandenbarg?

00:21:38

De Heer Brandenbarg: Aanwezig hoor.

00:21:41

Voorzitter: Ja, ik zie u. Mevrouw Paulusma?

00:21:48

Mevrouw Paulusma: Ik ben er ook.

00:21:51

Voorzitter: Meneer Benjamins.

00:21:54

De Heer Benjamins: Ja hoor Voorzitter, present.

00:21:56

Voorzitter: Meneer Rustebiel. Ik zie wel dat u aangemeld bent. U moet nog even de camera 

aanzetten meneer Rustebiel. Dat ik u kan zien.

00:22:18

De Heer Rustebiel: Ik ben aanwezig.

00:22:22

Voorzitter: Ja, nu wel. Dan meneer Lo-A-Njoe.

00:22:39

De Heer Lo-A-Njoe: Aanwezig.

00:22:44

Voorzitter: Mevrouw Van der Weele?

00:22:56

Mevrouw Van der Weele: Ik ben er ook.

00:22:58

Voorzitter: Ja. En meneer Loopstra, die is er.



00:23:03

De Heer Loopstra: Aanwezig.

00:23:04

Voorzitter: Ja. Meneer Bushoff?

00:23:12

De Heer Bushoff: Ik ben aanwezig hoor Voorzitter.

00:23:25

Voorzitter: Ja ik zie het nu hoor, hartstikke goed. Meneer Van Niejenhuis? Ik zie dat je er bent Rik, 

maar je moet nog even camera aanzetten. Komen we zo nog even terug. Mevrouw Boogaard?

00:24:05

Mevrouw Boogaard: Ja aanwezig. En meneer Van Niejenhuis probeert even opnieuw in te loggen.

00:24:10

Voorzitter: Goed zo. Meneer Van der Laan.

00:24:15

De Heer Van der Laan: Aanwezig.

00:24:18

Voorzitter: Mevrouw Woldhuis,

00:24:33

Mevrouw Woldhuis: Ja. Ik ben honderd procent aanwezig.

00:24:38

Voorzitter: Ja, mijnheer Bakker ook aanwezig?

00:24:40

De Heer Bakker: Ja Voorzitter, aanwezig.

00:24:45

Voorzitter: Nou, zo wordt het vanzelf elf uur vanavond. Terence van Zoelen ben je er ook?

00:24:54

De Heer Van Zoelen: Ik ben er ook.

00:24:56

Voorzitter: Ja. En Wesley Pechler?

00:25:02

De Heer Pechler: Jazeker. Ook aanwezig.

00:25:04

Voorzitter: Hartstikke mooi. Mevrouw de Wrede?

00:25:09

Mevrouw De Wrede: Ik ben er ook.

00:25:11

Voorzitter: Ja we horen het. Meneer Van Kesteren?

00:25:23

De Heer Van Kesteren: Digitaal aanwezig. Hoort u mij?



00:25:27

Voorzitter: Ja, ik zie u nu zelfs. Meneer Stayen?

00:25:31

De Heer Stayen: Aanwezig.

00:25:31

Voorzitter: Nu nog het beeld erbij. Dat is flauw hè, maar dat is dat we echt kunnen zien dat u er bent. 

Even de camera aanzetten meneer Stayen. De microfoon staat nog bij u uit. Ja nu bent u er, 

hartstikke goed. Meneer Sijbolts.

00:26:11

De Heer Sijbolts: Goedenavond meneer de Voorzitter, ik ben aanwezig.

00:26:13

Voorzitter: Ja, hartstikke mooi. Dan ga ik even kijken of Rik van Niejenhuis inmiddels weer tot de 

onzen behoort.

00:26:23

De Heer Van Niejenhuis: Yes, ik ben er.

00:26:26

Voorzitter: Ik hoor het. Niet zo serieus kijken. Meneer Sietsma is er dus niet. Mevrouw Schouten?

00:26:37

Mevrouw Schouten: Ja aanwezig.

00:26:40

Voorzitter: En mevrouw Nieuwenhout is er ook.

00:26:46

Mevrouw Nieuwenhout: Ja. Klopt. Aanwezig.

00:26:47

Voorzitter: Meneer Van der Glas? Ik zie dat u er bent, maar ik moet u gezicht even zien. De heer Van 

der Glas. Ik kom zo nog even bij u terug meneer Van der Glas. Meneer Van Hoorn bent u er?

00:27:35

De Heer Van Hoorn: Ik ben aanwezig.

00:27:38

Voorzitter: Ja dat klopt. Meneer Visser?

00:27:43

De Heer Visser: Ik ben aanwezig Voorzitter.

00:27:44

Voorzitter: Ik hoor het aan de stem. Mevrouw Akkerman?

00:27:51

Mevrouw Akkerman: Ik ben aanwezig.

00:27:53

Voorzitter: Ik hoor het. Mevrouw Jacobs? Mevrouw Jacobs? Ik adviseer u uw microfoon uit te zetten 



als u niet, want er komen hier hele rare geluiden binnen af en toe. Mevrouw Jacobs, ik zie dat u er 

bent, maar ik moet uw gezicht nog even zien. Ik kom zo nog even bij u terug. Mevrouw De Vries?

00:28:32

Mevrouw De Vries: Aanwezig.

00:28:34

Voorzitter: Ja ik hoor het aan de stem. En meneer Boter?

00:28:38

De Heer Boter: Ja, ik ben er ook.

00:28:43

Voorzitter: Meneer Ubbens?

00:28:45

De Heer Ubbens: Ja aanwezig.

00:28:46

Voorzitter: Dat hoor ik ook. De heer Bolle?

00:29:07

De Heer Bolle: Hij heeft er wat moeite mee, maar ik ben er.

00:29:09

De Heer Bolle: Ja dan ga ik even kijken of mevrouw Jacobs inmiddels is ingeschakeld. Ja u bent 

ingeschakeld, ik zie u niet. Kunt u wat zeggen, want ik hoor het aan de stem wel. Komt er nog niet 

lekker uit. Ga ik nog even verder, meneer Rebergen.

00:29:48

De Heer Rebergen: Ja hoort u mij niet? Voorzitter, ik ben er bij.

00:29:57

Voorzitter: Ja ik hoor het aan de stem. En meneer Brandsema?

00:30:10

De Heer Brandsema: Ja present Voorzitter.

00:30:10

Voorzitter: Mevrouw Moorlag?

00:30:11

Mevrouw Moorlag: Ja Voorzitter, ik ben ook aanwezig.

00:30:14

Voorzitter: En mevrouw Folkerts?

00:30:21

Mevrouw Folkerts: Aanwezig, ja hoor.

00:30:23

Voorzitter: Ja. Meneer Been?

00:30:30

De Heer Been: Ja aanwezig.



00:30:33

Voorzitter: Mevrouw Wijnja.

00:30:35

Mevrouw Wijnja: Aanwezig.

00:30:37

Voorzitter: Ik hoor het aan de stem. Meneer Leemhuis?

00:30:40

De Heer Leemhuis: Aanwezig, Voorzitter.

00:30:43

Voorzitter: Ja hoor ik ook aan de stem. Meneer Nieuwenhuijsen.

00:30:52

De Heer Nieuwenhuijsen: Ja present Voorzitter.

00:30:55

Voorzitter: En dan hebben we mevrouw Jacobs nog in de reservebank. App mij anders even dat je er 

bent, want ik zie wel aangemeld, maar ik zie je niet op ons scherm. Ik denk dat je de microfoon uit 

hebt, hoor ik. En het beeldscherm misschien. Nee is aan, daaruit blijkt dus dat je er bent. Goed we 

noteren dat iedereen er is, behalve dus de leden die ik zojuist heb genoemd, mevrouw Van Doesen 

en de heer Sietsma. De gedachte is dus dat ik per motie en per besluit deze lijst ga afwerken. Dat ga 

ik niet doen hoor. 

1A Vaststelling agenda
Kan ik de agenda zo vaststellen met u? Ik heb mevrouw Jacobs ook in beeld. Dan stel ik de agenda bij 

deze vast. 

1B Vaststelling verslagen 31 maart en 22 april
Dan de verslagen van eenendertig maart en tweeëntwintig april, dat kan ook. 

2 Benoemingen
2A De heer A. Huitenga als woordvoerder van fractie Stadspartij
Dan gaan wij een belofte af nemen van meneer Huitenga, die hier getrouw al een halfuur zit te 

wachten. Als woordvoerder van de fractie van de Stadspartij. We hebben zonet even met hem de 

procedure doorlopen. Als u wilt kunt u thuis nu gaan staan. Wij doen dat in ieder geval wel. Mag ik u 

hier uit nodigen. Ik verklaar dat ik om tot fractiewoordvoerder benoemd te worden, rechtstreeks 

noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel dan ook, enige gift of gunst heb gegeven of 

beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch 

middellijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw 

zal zijn aan de grondwet. Dat ik de wetten zal nakomen, dat ik mijn plichten als fractiewoordvoerder 

naar eer en geweten zal vervullen. Zegt u mij na, dat verklaar en beloof ik.

00:33:53

De heer Huitenga: Dat verklaar en beloof ik.

00:33:55

Voorzitter: Dan mag ik u van harte gelukwensen met uw benoeming. Er wordt ook geapplaudisseerd 

voor u. Dat is aardig. 



3 Ingekomen stukken
3A Bekrachtiging geheimhouding ogv ex art. 25 Gemeentewet brief 
nummer 11 en bijlagen
Dan dames en heren, ga ik naar de ingekomen stukken. Bekrachtiging van de geheimhouding van 

artikel vijfentwintig van de Gemeentewet. Hebben wij in het presidium besproken. Kan ik ervan 

uitgaan dat u allen daarmee kunt instemmen? Dan is dat aldus besloten. 

3B Ingekomen Collegebrieven
3C Ingekomen overige stukken
Dan ben ik bij de ingekomen collegebrieven en ingekomen overige stukken. Denkt u eraan dat u de 

microfoon uitzet, als u niet aan het woord bent. Anders komen alle geluiden hier door. 

4 Conformstukken
Dan ben ik bij de conformstukken en die zijn allemaal vanmiddag in de commissie of anderszins 

besproken. En ik vraag u dus of iemand daar nog een stemverklaring over wenst af te leggen. Meneer 

Dijk is dat of is dat meneer Sijbolts?

00:35:33

De Heer Sijbolts: Ja dat waren we beide, zal ik dan maar eerst gaan? De Stadspartij wordt geacht 

tegen vier A herziening grondexploitaties Grote Markt, Oostzijde Groningen voor te hebben gestemd. 

Meneer Stayen zal bij G stemverklaring hebben.

00:35:53

Voorzitter: En mijnheer Dijk wenste daar ook een stemverklaring over af te leggen?

00:35:57

De Heer Dijk: Ja, Voorzitter. De SP fractie wenst tegen conformstuk vier D, toekomstagenda regio 

Groningen Assen te hebben gestemd, we vinden het veel te veel geld voor te weinig concrete 

plannen.

00:36:10

Voorzitter: Even met u afspreken dat ik het per conformstuk gaat doen, want anders dan weet ik niet 

precies waar we zitten. En het is al moeilijk genoeg op deze manier. 

4A Herziening grondexploitaties (incl. Meerstad en Grote 
Markt/Forum) (raadsvoorstellen 11-3-2020)
Dus ik heb het nu even over vier A, de herziening van de grondexploitaties, inclusief Meerstad, de 

Grote Markt en Forum. Daar noteer ik een stemverklaring van de Stadspartij. Dat is juist he?

00:36:35

De Heer Sijbolts: Dat is juist Voorzitter.

00:36:38

Voorzitter: Zijn er nog anderen, op vier A, de grondexploitatie Meerstad, Grote Markt, Forum? 

4B Uitgangspunten en onderzoeksopdracht alternatief vervoer 
(raadsvoorstel 11-3-2020)
Dan kom ik bij vier B. Dat zijn de uitgangspunten. Een onderzoeksopdracht voor alternatief vervoer, 

wenst iemand daar nog een stemverklaring over af te leggen?



00:37:00

De Heer Leemhuis: Ja, Voorzitter.

00:37:03

Voorzitter: Gaat uw gang. 

00:37:13 

Dank u wel Voorzitter. Ja, de fractie van GroenLinks is blij dat we gaan onderzoeken wat de 

mogelijkheden zijn voor het alternatief vervoer in de binnenstad. Als wij het onderzoek hebben 

gekregen zullen we uiteraard nut, noodzaak, kosten en of die opwegen tegen de meerwaarde ervan, 

beoordelen om te kijken of het dan ook daadwerkelijk tot een plan zou moeten komen. Dank u wel, 

Voorzitter. Wij zullen voorstemmen.

00:37:32

Voorzitter: Zijn er nog andere stemverklaringen? Met die opmerking van GroenLinks is het aanvaard. 

4C Voorkeurstracé doorfietsroute Groningen-Leek (raadsvoorstel 26-
2-2020)
Dan bij het vier C, dat gaat over het voorkeurstracé, doorfietsroute Groningen Leek. Wenst iemand 

daar nog een stemverklaring over af te leggen? Dat is niet het geval. Dan ga ik ervan uit dat het met 

algemene stemmen is aanvaard. 

4D Toekomstagenda Regio Groningen Assen (raadsvoorstel 19-2-
2020)
Dan de toekomstagenda regio, Groningen Assen, dat was meneer Dijk geloof ik, SP?

00:38:21

De Heer Dijk: Ja Voorzitter. Ik herhaal het gewoon, want het is vrij kort. De SP fractie wordt geacht 

hier tegen te hebben gestemd. Wij vinden het te geld voor te weinig concrete plannen.

00:38:33

Voorzitter: Zijn er nog andere stemverklaringen? Dat is niet het geval. Met die opmerking wordt het 

vastgesteld. 

4E Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis (raadsvoorstel 19-3-
2020)
Dan het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis. Zijn daar nog stemverklaringen? Dat is niet het 

geval. Vastgesteld. 

4F Plan van scholen 2021-2024 (raadsvoorstel 12-5-2020)
Plan van scholen 2021, 2024 daar nog opmerkingen, stemverklaringen? Ook vastgesteld. 

4G Lokaal Plan van Aanpak Versterkingsopgave gemeente 
Groningen (raadsvoorstel 27-5-2020)
Dan vier G, een lokaal plan van aanpak van de versterkingsopgave. Dat is een aangepast besluit. 

Wenst iemand daar nog een opmerking over te maken? Stemverklaring?

00:39:33

De Heer Stayen: Ja, Voorzitter.



00:39:36

Voorzitter: Gaat uw gang.

00:39:37

De Heer Stayen: Wij hopen als Stadspartij en met ons heel veel gedupeerden in het 

aardbevingsgebied, dat nu de gemeente de regie gaat voeren, er eindelijk snelheid en openheid gaat 

komen in de versterkingsopgave. Wij zijn ervoor.

00:39:54

Voorzitter: Dank u wel, mijnheer Stayen. Zijn er nog andere stemverklaringen. Met die opmerking is 

het aanvaard. 

4H Kredietaanvraag dorpsvernieuwing Ten Post, Ten Boer en 
Woltersum (raadsvoorstel 11-5-2020)
Dan vier H, dorpsvernieuwing Ten Post, Ten Boer en Woltersum. Daar nog een stemverklaring 

iemand? Dat is niet het geval. Nou, u heeft een blik kunnen krijgen in de gezellige sfeer die hier 

hangt. Mooie lege ruimte van het provinciehuis. 

5 Stemmingen
5A Uitvoeringsagenda klimaatbestendig Groningen 2020-2024 
(raadsvoorstel 5-2-2020)
Dan ben ik bij de stemmingen. En dat gaat over, in de eerste plaats, uitvoeringsagenda 

klimaatbestendig Groningen. Daar is een motie aangekondigd van de SP, de Stadspartij en de PVV. 

Geen NPG geld voor de klimaatweek. Ik moet eerst even de vraag stellen of u deze motie digitaal 

wenst in te dienen. Hij is onder de leden verspreid. Ik kijk nog even naar mijnheer Dijk. Is dat het 

geval dat deze motie ingediend?

00:41:22

De Heer Dijk: Ja dat is het geval.

00:41:25

Voorzitter: Dank u zeer. Wenst u dan nog een toelichting te geven op uw motie?

00:41:31

De Heer Dijk: Nee, in de commissie vanmiddag is alles besproken.

00:41:33

Voorzitter: Dus ik mag hem gelijk in stemming brengen.

00:41:43

De Heer Dijk: Jazeker Voorzitter.

00:41:44

Voorzitter: Dan gaan we hem ook gelijk in stemming brengen. Ik herhaal het nog even. Het dictum 

verzoekt het college de klimaatweek helemaal af te gelasten. De daarmee vrijkomende twee miljoen 

te besteden aan verbetering van de directe leefomgeving van gedupeerden van de gaswinning. De 

projecten voor te leggen aan de gemeenteraad, en de Raad hierover informeren voor één oktober. 

Hij is besproken of ze is besproken deze motie. Dus wat ik u wil voorstellen, is dat ik om het beeld 

goed te krijgen, even alle fracties bij langsga in een vrij hoog tempo om te kijken of u voor of tegen 



deze motie bent. Dat doe ik niet per raadslid, want we hebben net gezien dan komen we nooit klaar. 

Ik doe het per fractievoorzitter.

00:42:29

De heer Duit: Voorzitter,

00:42:33

Voorzitter: Ja?

00:42:34

De heer Duit: Gaat u ook stemverklaringen afnemen?

00:42:37

Voorzitter: Ja, dat kunt u dan gelijk daarbij doen. Want ik begin ook bij u, meneer Duit. Bent u voor of 

tegen deze motie of wenst u een stemverklaring af te leggen.

00:42:49

De heer Duit: Korte stemverklaring. Wegens de volgorde van de motie zijn wij helaas genoodzaakt 

om tegen deze motie stemmen op dit moment, omdat onze motie pas later komt. Dus wij stemmen 

deze helaas tegen.

00:43:05

Voorzitter: De stemming van meneer Dijk en zijn fractie lijkt mij helder. Is dat unaniem meneer Dijk?

00:43:14

De Heer Dijk: Zoals altijd Voorzitter.

00:43:19

Voorzitter: Kom ik bij D66. Doe maar meneer Benjamins.

00:43:30

De Heer Benjamins: Wij zullen tegen deze motie stemmen, en zien de brief later dit jaar met 

spanning tegemoet.

00:43:39

Voorzitter: Dan kom ik bij de Partij van de Arbeid. Meneer Bushoff.

00:43:45

De Heer Bushoff: Ja, Voorzitter. Wij zullen ook tegen deze motie stemmen. Want wij zijn an sich niet 

tegen een klimaatweek. Wel zijn wij heel erg kritisch op de hoge kosten en vinden wij het belangrijk, 

dat echt inwoners iets aan deze klimaatweek gaan hebben. En zien ook uit naar de brief die nog gaat 

komen over de verdere invulling.

00:44:03

Voorzitter: 100% Groningen, mevrouw Woldhuis.

00:44:07

Mevrouw Woldhuis: Dank u wel, Voorzitter. Wij zullen voor deze motie stemmen, naar aanleiding van 

mijn woordvoering van vanmiddag. En dat is unaniem.

00:44:16

Voorzitter: Dan kom ik bij mevrouw De Wrede, van Partij voor de Dieren.



00:44:27

Mevrouw De Wrede: Wij zullen voor deze motie stemmen.

00:44:31

Voorzitter: Dank u zeer. Meneer Van Kesteren, PVV, u bent de indiener, dus ik neem aan dat u voor 

deze motie stemt.

00:44:39

De Heer Van Kesteren: Ja de hele fractie is voor.

00:44:47

Voorzitter: Dan de Stadspartij, neem ik aan de heer Sijbolts, dus ook unaniem voor deze motie, want 

u heeft hem gediend.

00:44:55

De Heer Sijbolts: Dat klopt Voorzitter, wij zijn unaniem voor deze motie.

00:44:59

Voorzitter: Mevrouw Wijnja GroenLinks, hoe zit het in uw fractie?

00:45:06

Mevrouw Wijnja: Naar aanleiding van wat er vanmiddag gezegd is in de commissie, zullen wij tegen 

deze motie stemmen.

00:45:10

Voorzitter: En mijnheer Brandsema?

00:45:16

De Heer Brandsema: De ChristenUnie, zal tegen deze motie stemmen en wij sluiten ons ook aan bij 

de stemverklaring van de Partij van de Arbeid.

00:45:22

Voorzitter: Dank u zeer. Meneer Bolle CDA?

00:45:30

De Heer Bolle: Wij stemmen voor deze motie.

00:45:33

Voorzitter: En mevrouw Jacobs, VVD. Het gaat nog niet helemaal vanzelf. Ja, ik hoor u nu wel. Maar 

zegt u maar, hoe de VVD stemt.

00:46:10

Mevrouw Jacobs: Wij zijn tegen deze motie.

00:46:12

Voorzitter: Is de motie verworpen. Gaan we nu even kijken hoe de stemverhouding is. Vijftien voor, 

achtentwintig tegen. Dus de motie is verworpen. Vindt u het goed dat we de uitslag van de stemming 

later gaan verwerken, want anders dan komt er nog meer vertraging in het geheel. Ik denk dat 

iedereen wel ongeveer aanvoelt, hoe het dan gaat. Dan ga ik naar de motie van de PVV. De klimaat 

waarheid ligt in het midden. Ik ga ervan uit meneer Van Kesteren, dat u de motie wenst te 

handhaven, waarin het college wordt opgeroepen om de huidige klimaat- en duurzaamheidsambities 

aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid van na de corona crisis. Klopt het dat u de motie wenst in 

te dienen digitaal?



00:47:17

De Heer Van Kesteren: Ja, Voorzitter.

00:47:20

Voorzitter: Dan wou ik dezelfde procedure volgen. Dat ik even weer, ook in dezelfde volgorde, zoveel 

mogelijk u bij langsga. En als er een afwijkende stem is binnen uw fractie, dat u dat zelf spontaan 

meldt. De heer Duit.

00:47:37

De heer Duit: Wij worden geacht tegen deze motie gestemd te hebben.

00:47:41

Voorzitter: Meneer Dijk.

00:47:43

De Heer Dijk: Tegen.

00:47:44

Voorzitter: De heer Benjamins.

00:47:49

De Heer Benjamins: Tegen.

00:47:49

Voorzitter: Meneer Bushoff.

00:47:53

De Heer Bushoff: Ook tegen.

00:48:08

Voorzitter: Mevrouw Woldhuis.

00:48:11

Mevrouw Woldhuis: Dank u wel Voorzitter, wij zijn tegen deze motie.

00:48:18

Mevrouw Woldhuis: Mevrouw De Wrede.

00:48:21

Mevrouw De Wrede: Tegen.

00:48:24

Voorzitter: Neem ik aan dat de heer Van Kesteren voor deze motie is. Dat klopt nog steeds?

00:48:35

De Heer Van Kesteren: Ja uiteraard Voorzitter.

00:48:39

Voorzitter: Anders krijg ik een hele vervelende tweet. Dus ik kijk een beetje uit nu natuurlijk. De 

Stadspartij, meneer Sijbolts.

00:48:50

De Heer Sijbolts: Ja, voorzitter, de Stadspartij zal tegen deze motie stemmen, want wij zien niet zo het 

verband tussen de overweging, de constateringen en de oproep aan het college. Daarom zullen wij 

dus tegen deze motie stemmen.



00:49:04

Voorzitter: GroenLinks, mevrouw Wijnja.

00:49:07

Mevrouw Wijnja: Wij stemmen tegen deze motie.

00:49:09

Voorzitter: De ChristenUnie, Meneer Brandsema.

00:49:15

De Heer Brandsema: De ChristenUnie stemt tegen deze motie.

00:49:18

Voorzitter: Het CDA meneer Bolle.

00:49:28

De Heer Bolle: Tegen.

00:49:31

Voorzitter: En mevrouw Jacobs namens de VVD.

00:49:36

Mevrouw Jacobs: Wij stemmen tegen deze motie.

00:49:39

Voorzitter: Dan is de motie verworpen en de concrete uitslag die komt dan nog hierna. En dan is er 

nog een motie ingediend door Student en Stad, Partij voor de Dieren. Klimaatadaptatie, niet concreet 

maar concreet. Ik zal even nog het dictum herhalen waarin het college wordt verzocht de 

klimaatweek niet door te laten gaan. Te komen met een plan voor een concrete aanpak 

klimaatadaptatie en daarin mee te nemen, het extra plaatsen van verschillende bomen en groen, en 

ecologische afwisseling. Een subsidie in het leven te roepen voor het vergroenen van betegelde voor- 

en achtertuinen. En een subsidie in het leven te roepen voor aanleg van geveltuintjes. Subsidie in het 

leven te roepen voor de aanschaf van regentonnen. Dit te dekken uit de gelden voor het 

klimaatweek en deze plannen voor de begroting 2021 voor te leggen aan de Raad. En deze motie is 

ingediend door Student en Stad en Partij voor de Dieren. Dus ik ga ervan uit meneer Duit, dat u deze 

motie nog steeds steunt.

00:50:52

De heer Duit: Uiteraard Voorzitter.

00:50:53

Voorzitter: Hoe zit het bij de SP, mijnheer Dijk?

00:50:58

De Heer Dijk: Tegen. En de commissie is heel helder geweest waarom.

00:51:04

Voorzitter: En de fractie van D66, meneer Benjamins.

00:51:09

De Heer Benjamins: Tegen, en ik verwijs naar mijn stemverklaring op de eerste motie.

00:51:11

Voorzitter: De heer Bushoff, Partij van de Arbeid.



00:51:16

De Heer Bushoff: Ook tegen.

00:51:18

Voorzitter: Mevrouw Woldhuis, 100% Groningen.

00:51:22

Mevrouw Woldhuis: Ja, wij zijn voor.

00:51:26

Voorzitter: Mevrouw De Wrede, van Partij voor de Dieren.

00:51:31

Mevrouw De Wrede: Wij zijn voor.

00:51:31

Voorzitter: De heer Van Kesteren, PVV.

00:51:39

De Heer Van Kesteren: Hele fractie is tegen.

00:51:43

Voorzitter: En meneer Sijbolts, de Stadspartij.

00:51:47

De Heer Sijbolts: De fractie van de Stadspartij zal tegen deze motie stemmen, omdat deze voor een 

deel bekostigd gaat worden voor gelden die bestemd moeten zijn voor het herstel van de 

bevingschade en de problematiek die daar nog steeds heerst. Dus nogmaals wij stemmen tegen deze 

motie.

00:52:03

Voorzitter: De fractie van GroenLinks, mevrouw Wijnja.

00:52:07

Mevrouw Wijnja: Wij stemmen tegen.

00:52:10

Voorzitter: De ChristenUnie, meneer Brandsema.

00:52:15

De Heer Brandsema: Wij stemmen tegen deze motie, en inhoudelijk is die ook niet uitvoerbaar wat 

ons betreft. Gezien de commissie.

00:52:23

Voorzitter: Dan mijnheer Bolle, CDA.

00:52:26

De Heer Bolle: Tegen.

00:52:26

Voorzitter: Durf het bijna niet meer te vragen, mevrouw Jacobs, zullen we het nog een keer samen 

proberen of het lukt?

00:52:35

Mevrouw Jacobs: Wij zijn tegen deze motie.



00:52:42

Voorzitter: Ja, ik hoor u wel, maar ik zie u niet. Maar ik hoor het wel dat het unaniem van de VVD 

tegen?

00:52:49

Mevrouw Jacobs: Zeker.

00:52:51

Voorzitter: Dan is deze motie verworpen. Dan hebben we het voorstel zelf, de uitvoeringsagenda 

klimaatbestendig Groningen. Dan ga ik maar weer even de rij af. Wenst iemand daar nog een 

stemverklaring over af te leggen? Meneer Duit nog?

00:53:07

De heer Duit: Nee Voorzitter, maar wij stemmen wel voor.

00:53:13

Voorzitter: Meneer Dijk SP.

00:53:21

De Heer Dijk: Voorzitter, dit geldt voor het hele voorstel toch?

00:53:25

Voorzitter: Klopt.

00:53:26

De Heer Dijk: Nee Voorzitter, de SP stemt tegen dit voorstel, zoals wij in de commissie al twee keer 

hebben aangegeven, staan er weinig concrete nieuwe dingen. En vinden wij het geld dat wordt 

uitgegeven aan een klimaatweek, veel en veel te veel. En dat is eigenlijk het enige concrete, dat er 

een klimaatweek wordt georganiseerd. Maar het is totaal onduidelijk, wat daarvan het doel en het 

nut is.

00:53:49

Voorzitter: Kom ik bij de fractie van D66 de heer Benjamins.

00:53:53

De Heer Benjamins: De fractie van D66 stemt voor dit raadsvoorstel.

00:53:56

Voorzitter: Dan de fractie van het Partij van de Arbeid, meneer Bushoff.

00:54:03

De Heer Bushoff: PvdA is ook voor dit raadsvoorstel.

00:54:10

Voorzitter: 100% Groningen mevrouw Woldhuis.

00:54:11

Mevrouw Woldhuis: Dank u wel Voorzitter. We zijn voor dit raadsvoorstel, maar wel tegen de 

klimaatweek.

00:54:17

Voorzitter: Dan Partij voor de Dieren, mevrouw De Wrede.

00:54:23

Mevrouw De Wrede: Dank u wel Voorzitter. De Partij voor de Dieren is voor het voorstel. Maar wij 



zijn net als veel andere partijen ook tegen het organiseren van zo'n dure klimaatweek. En daarnaast 

hebben wij nog één opmerking dat in het voorstel gewag wordt gemaakt van het doodmaken van 

dieren. Onder andere exoten en dat wij nooit zullen accepteren dat de er dieren worden gedood. 

Ook exoten zouden wij welkom moeten heten als klimaatvluchteling.

00:55:00

Voorzitter: Dan ben ik bij de PVV, meneer Van Kesteren.

00:55:04

De Heer Van Kesteren: Wij zijn tegen dit voorstel Voorzitter. Omdat het heel veel geld kost, geen 

recht doet aan de inwoners.

00:55:13

Voorzitter: De Stadspartij meneer Sijbolts?

00:55:21

Speaker 2: Ja, Voorzitter, ondanks dat wij veel moeite hebben met de klimaatweek die wel doorgaat 

om eerder vandaag genoemde redenen. Zullen wij toch voor het voorstel stemmen omdat wij de rest 

van het voorstel wel steunen.

00:55:32

Voorzitter: Dan de fractie van GroenLinks. Mevrouw Wijnja.

00:55:40

Mevrouw Wijnja: Wij stemmen voor het voorstel.

00:55:41

Voorzitter: De fractie van de ChristenUnie, meneer Brandsema.

00:55:48

De Heer Brandsema: Wij stemmen voor dit voorstel.

00:55:53

Voorzitter: CDA, mijnheer Bolle.

00:55:56

De Heer Bolle: Wij stemmen voor dit voorstel Voorzitter.

00:56:00

Voorzitter: En de VVD, mevrouw Jacobs.

00:56:03

Mevrouw Jacobs: Wij stemmen voor dit voorstel.

00:56:04

Voorzitter: Dan is het voorstel aangenomen, en de exacte stemverhouding daar komen we dan nog in 

het verslag op terug. 

5B Concept Regionale Energietransitie (RES) Groningen 
(raadsvoorstel 22-4-2020)
Dan ben ik bij vijf B, dat is het concept van de regionale energietransitie in Groningen. Ook 

vanmiddag besproken naar ik heb begrepen. Er is een motie ingediend, twee moties, één van D66, 

Partij van de Arbeid en ChristenUnie en één van PVV, VVD, SP, 100% Groningen. Ik begin met de 



motie van D66, Partij van de Arbeid en de ChristenUnie. Die heeft als titel, laat omwonenden van 

zonneparken financieel mee profiteren. En daarin wordt het college verzocht, om met een voorstel 

te komen voor een concreet kader voor financiële participatie en profijt van direct omwonenden. En 

gerelateerde energieprojecten binnen onze gemeente, waarbij vormen van passieve financiële 

participatie centraal staan, waarmee alle omwonenden, inclusief zij die niet zelf financieel kunnen 

investeren, meeprofiteren van de opbrengsten van het zonnepark in hun directe omgeving. En de 

concrete uitwerking van projecten voor zonneparken te toetsen aan dit kader, waarbij ruimte wordt 

gegeven aan maatwerk per project. Nogmaals, ingediend door D66, Christa Boogaard, van de Partij 

van de Arbeid en de ChristenUnie. Dat is de eerste motie. Ik neem aan dat die ook gewoon wordt 

ingediend in deze vorm.

00:57:52

De Heer 1: Dat is correct.

00:57:52

Voorzitter: Dan ga ik de, ja het is een beetje saai, maar ik kan er ook niks aan doen. Ik ga gewoon de 

rij weer af. Student en Stad, over deze motie.

00:58:10

De heer Duit: Ja, Voorzitter. Hoewel wij kritisch zijn op sommige vormen van mogelijke passieve 

financiering, zien wij een herinvestering wel als een optie en zien wij het voorstel graag tegemoet. 

Dus stem ik deze motie.

00:58:26

Voorzitter: Meneer Dijk van de SP.

00:58:30

De Heer Dijk: Voor.

00:58:41

Voorzitter: Meneer Lo-A-Njoe, D66.

00:58:46

De Heer Lo-A-Njoe: Voor Voorzitter.

00:58:51

Voorzitter: Mevrouw Boogaard Partij van de Arbeid. Mevrouw Boogaard Partij van de Arbeid?

00:59:15

De Heer 1: Heeft problemen met iets zeggen of weer inloggen Voorzitter, maar de PvdA is voor.

00:59:21

Voorzitter: Hartstikke bedankt voor het improviseren. Dan kom ik bij 100% Groningen, mevrouw 

Woldhuis.

00:59:34

Mevrouw Woldhuis: Ja Voorzitter, dank u wel. Wij zijn voor deze motie.

00:59:40

Voorzitter: En de Partij voor de Dieren, mevrouw De Wrede.

00:59:45

Mevrouw De Wrede: Wij zijn ook voor.



00:59:47

Voorzitter: En de PVV, meneer Van Kesteren.

00:59:50

De Heer Van Kesteren: Wij zijn tegen, Voorzitter. Het zijn de spiegeltjes en de kraaltjes om inwoners 

over te halen. De gezondheidsschade, de milieuschade en de financiële schade voor inwoners, die is 

vele malen groter dan dan de zogenaamde lusten.

01:00:05

Voorzitter: Dan de Stadspartij, meneer Sijbolts.

01:00:09

De Heer Sijbolts: Ja, dank u wel, Voorzitter. Wij willen graag nog aanvullen, dat wij ook vinden dat 

omwonenden ook moeten meepraten en dat één en ander wel moet passen in het landschap. Maar 

de strekking van de motie vinden wij goed en die zullen wij dan ook steunen.

01:00:26

Voorzitter: En dan kom ik bij mevrouw Wijnja GroenLinks.

01:00:32

Mevrouw Wijnja: Wij zijn voor deze motie.

01:00:36

Voorzitter: Meneer Rebergen, ChristenUnie.

01:00:39

De Heer Rebergen: ChristenUnie is voor deze motie Voorzitter.

01:00:46

Voorzitter: Meneer Bolle, CDA.

01:00:48

De Heer Bolle: Ja, Voorzitter, dank u wel. Ja, wij hebben als fractie wel wat kritische kanttekeningen 

bij deze motie, en die heeft mijn collega vanmiddag ook uitstekend verwoord, wat mij betreft. Maar 

deze motie roept op tot een kader voor de financiële tegemoetkoming. En als dat kader er is, kunnen 

we altijd nog daarop reageren, dus we zullen voor deze motie stemmen.

01:01:12

Voorzitter: En de VVD?

01:01:18

Mevrouw Jacobs: Ja, Voorzitter, ik was even op een ander apparaat ingelogd. Dit is de motie 

financieel meefinancieren toch?

01:01:27

Voorzitter: Klopt.

01:01:28

Mevrouw Jacobs: Ja, mijn fractie wordt geacht voor deze motie te stemmen.

01:01:32

Voorzitter: Dan is de motie aanvaard. Stemverhouding volgt in het verslag. Dan heb ik nog een motie 

van de PVV, VVD, SP, 100% Groningen. Energieke discussies. Daarin wordt het college verzocht de 

stuurgroep RES opdracht te geven om het concept RES bod te doen op één oktober 2020 en de 



regionale energiestrategie alsnog veel beter onder de aandacht te brengen bij alle inwoners van de 

gemeente Groningen. En een participatie traject, indien mogelijk fysiek, op te zetten waarin alle 

inwoners van de gemeente inzicht kunnen krijgen en meepraten over de RES. Ik ga ervan uit dat ook 

deze motie wordt ingediend. En dan begin ik weer bij meneer Duit.

01:02:32

De heer Duit: Ja dank u wel Voorzitter. Op basis van onze stemverklaring van vanmiddag op onze 

woordvoering van vanmiddag, zullen wij tegen deze motie stemmen.

01:02:42

Voorzitter: Meneer Brandenbarg van de SP.

01:02:44

De Heer Brandenbarg: Ja sorry Voorzitter, wij hadden afgesproken dat onze fractievoorzitter het zou 

doen, dus ik was niet aan het opletten.

01:02:58

Voorzitter: Nee maar u bent wel de indiener.

01:03:02

De Heer Brandenbarg: Ja, zeker. Dat betekent dat wij voor de motie zijn toch?

01:03:08

Voorzitter: Ja, ik vind er wel wat in zitten hoor, maar je weet het nooit natuurlijk. En dat is ook wel 

unaniem voor de hele SP?

01:03:15

De Heer Brandenbarg: Jazeker, wij doen niet anders.

01:03:18

Voorzitter: Goed jongens. Ik had me net voorgenomen geen grappen te maken vandaag. Dan kom ik 

bij D66, meneer Benjamins.

01:03:34

De Heer Benjamins: Ja ik had mij voorgenomen dat meneer Lo-A-Njoe hier de stemverklaring op zou 

doen.

01:03:39

Voorzitter: Meneer Lo-A-Njoe uw stemverklaring over deze motie. Nou, dan ga ik toch even terug 

naar meneer Benjamins.

01:04:16

De Heer Benjamins: Ik vind het wel een beetje een mooi verhaal. Hij komt er weer niet in begrijp ik.

01:04:31

Voorzitter: Nee, u moet het even zelf zeggen, nu zelf doen. Aan de orde is, de motie is ingediend door 

een aantal partijen. En ik krijg mijnheer Lo-A-Njoe even niet te pakken, misschien dat u het even voor 

hem kunt doen.

01:04:47

De Heer Benjamins: Nee, deze motie is wat ons betreft overbodig. Zodat wij tegen deze motie 

stemmen.



01:04:54

Voorzitter: Dank u zeer. Meneer Bushoff, die zat net wel te lachen dat er een hapering was. Nou, ga ik 

even kijken of hij wel aangesloten is nog. Hoe denkt Partij van de Arbeid erover?

01:05:06

De Heer Bushoff: Volgens mij is alles nog in orde Voorzitter, en wij zijn tegen deze motie.

01:05:16

Voorzitter: Mevrouw Woldhuis 100% Groningen voor de motie neem ik aan? Want u bent indiener.

01:05:22

Mevrouw Woldhuis: Ja Voorzitter, wij hebben afgesproken dat ik alles doe hoor. Maar wij zijn voor de 

motie.

01:05:30

Voorzitter: Dank u zeer, en Partij voor de Dieren.

01:05:38

Mevrouw De Wrede: Ja ik geloof dat wij ook voor zijn hoor.

01:05:40

Voorzitter: En mijnheer Stayen, van de Stadspartij.

01:05:47

De Heer Stayen: Ja wij zijn indiener van deze motie, dus wij zijn voor burgemeester.

01:05:54

Voorzitter: En de PVV is de indiener, mijnheer Van Kesteren, ik neem aan dat u voor bent met de hele 

fractie.

01:05:59

De Heer Van Kesteren: Ja.

01:06:03

Voorzitter: Mevrouw Wijnja van GroenLinks.

01:06:07

Mevrouw Wijnja: Ja tijdens de commissie bleek eigenlijk bij verschillende onderwerpen dat de 

mening over wat de participatie van inwoners precies inhoudt, nogal uiteenloopt. Dat zien we ook 

terug in deze motie en wij stemmen tegen deze motie.

01:06:23

Voorzitter: En meneer Brandsema van de ChristenUnie.

01:06:28

De Heer Brandsema: Wij stemmen tegen deze motie.

01:06:31

Voorzitter: De heer Bolle, CDA.

01:06:34

De Heer Bolle: Tegen Voorzitter.

01:06:37

Voorzitter: En mijnheer Boter VVD.



01:06:42

De Heer Boter: Voor deze motie.

01:06:53

Voorzitter: U loopt op straat zo te zien. Goed, dan is de motie volgens mij verworpen. En dan komen 

we bij het voorstel zelf. Dat is een concept regionale energietransitie. Misschien dat iemand daar nog 

een stemverklaring over af te leggen. Student en Stad nog?

01:07:22

De heer Duit: Nee, Voorzitter we hebben geen stemverklaring.

01:07:26

Voorzitter: De SP nog.

01:07:28

De Heer Dijk: Voorzitter, wij worden geacht tegen het RES concept te hebben gestemd. Wij vinden 

het een democratische gedrocht, waarbij de gasindustrie en de werkgevers wel mogen meepraten. 

Maar inwoners nog onvoldoende gehoord worden. En wij vinden ook dat er een grote kans wordt 

gemist. Omdat er niet wordt nagedacht over echt andere manieren van het exploiteren van energie. 

En dat is vooral het zelf exploiteren van energie als gemeente als overheid. En wat ons betreft is het 

daarom onvoldoende en kunnen wij het niet steunen.

01:08:06

Voorzitter: Lo-A-Njoe van D66, heeft u nog een stemverklaring bij concept RES.

01:08:19

De Heer Lo-A-Njoe: Nee Voorzitter, geen stemverklaring.

01:08:24

Voorzitter: Meneer Bushoff, Partij van de Arbeid.

01:08:27

De Heer Bushoff: Geen stemverklaring Voorzitter. Wij zullen voor stemmen.

01:08:32

Voorzitter: 100 % Groningen, mevrouw Woldhuis.

01:08:36

Mevrouw Woldhuis: Wij zullen tegen deze RES voorstel stemmen. Wij hebben het in de 

raadscommissie al breed uitgemeten. We vinden dat ons start bod op 5,7 terra watt moet liggen. Zes 

procent van de totale opgave waar we met dertig regio's een moeten werken. We willen het eerst 

houden bij de projecten die we al hebben lopen. En dan pas bijpassen wanneer dat echt nodig blijkt. 

Daarom zullen we tegen deze huidige RES vorm stemmen. Dank u wel.

01:09:09

Voorzitter: Mevrouw De Wrede, Partij voor de Dieren.

01:09:13

Mevrouw De Wrede: Wij steunen.

01:09:18

Voorzitter: PVV, meneer Van Kesteren.



01:09:20

De Heer Van Kesteren: Voorzitter, al wordt er niks mee gedaan, dan zijn de doelen al bereikt. 

Bovendien is de rest ondemocratisch. Bewoners hebben nauwelijks inspraak, vandaar ook die motie. 

En het is heel teleurstellend dat de meerderheid van de gemeenteraad, de bewoners, de inwoners, 

niet meer inspraak gunt.

01:09:44

Voorzitter: Meneer Sijbolts, Stadspartij.

01:09:46

De Heer Sijbolts: Ja, dank u wel Voorzitter. De Stadspartij vindt dat de informatievoorziening over het 

RES bod bij het grote publiek in Groningen onvoldoende is geweest. De effecten op het Groninger 

landschap voortkomend uit het RES, zijn dusdanig groot, dat wij vinden dat onze inwoners, dat van 

tevoren moeten weten. En juist daarom wil de Stadspartij dat Gronings bod zou worden ingetrokken 

voorlopig. En dat we de ruimte die het Rijk had geboden tot één oktober te gebruiken om met onze 

inwoners in gesprek te gaan, Onze motie is niet aangenomen. Dus dat vinden wij een zeer jammer. 

En daarnaast vinden wij ook het bod veel te hoog en dreigen we weer een wingewest te worden voor 

de rest van Nederland. Stadspartij zal daarom ook tegen dit raadsvoorstel stemmen.

01:10:26

Voorzitter: Dank u zeer. De fractie van GroenLinks, mevrouw Wijnja.

01:10:29

Mevrouw Wijnja: Ja zoals vanmiddag volgens mij heel duidelijk gezegd is door mijn collega, is dit 

onderwerp iets waar doorlopend en de komende tijd met onze inwoners over gesproken wordt. Dat 

blijft gewoon zo en wij zijn heel blij met dit raadsvoorstel. En stemmen dan ook voor.

01:10:48

Voorzitter: Dan kom ik bij de ChristenUnie, de heer Brandsema.

01:10:52

Mevrouw Wijnja: Ja dank u, Voorzitter. Wij zijn voor het raadsvoorstel.

01:10:57

Voorzitter: Het CDA, meneer Bolle.

01:11:00

De Heer Bolle: Wij zijn voor het raadsvoorstel.

01:11:02

Voorzitter: En de VVD mevrouw Jacobs.

01:11:06

Mevrouw Jacobs: Nou, ik had mij bijna kunnen aansluiten bij de stemverklaring van meneer Sijbolts. 

De VVD zal tegen dit voorstel stemmen. Wij vinden ook vooral dat de termijnen van één oktober 

benut had moeten worden. Wat ons betreft is de ambitie veel te hoog en het is triest en zeer 

teleurstellend, dat deze gemeenteraad in meerderheid ervoor kiest om geen fatsoenlijk 

participatietraject op te stellen. Wij vinden dat ook bijna schofferend naar onze inwoners toe, dat de 

motie is verworpen en daarom zullen wij tegen het gele voorstel stemmen.



01:11:36

Voorzitter: Dank u zeer. Dan is het concept van de energietransitie aanvaard. En de tegenstemmers 

en voorstemmers, zullen in het verslag worden opgenomen. 

5C Stil asfalt A7 Hoogkerk (raadsvoorstel 22-4-2020)
Dan kom ik bij het voorstel stil asfalt. A zeven bij Hoogkerk. Daar is een motie bij. En die motie die is 

ingediend door de Partij voor de Vrijheid, de Stadspartij en 100% Groningen. En in die motie wordt 

het college opgeroepen om te onderzoeken of de aanleg van stil asfalt naar voren gehaald kan 

worden. Met andere woorden, of dit sneller kan dan pas in 2025. En er alles aan te doen om dichting 

van het zogenaamde akoestische gat in de geluidswal ter hoogte van de busafrit vanaf de A-zeven 

mogelijk te maken. Nogmaals, door de Partij voor de Vrijheid, de Stadspartij en 100% Groningen 

ingediend. En deze motie is ook vanmiddag besproken. Dan stel ik u voor dat we eerst deze motie 

gaan af wikkelen. Dan kom ik weer bij meneer Duit, van de Stadspartij. Sorry Student en Stad.

01:13:07

De heer Duit: Wie weet ooit nog Voorzitter, maar tegen deze motie.

01:13:11

Voorzitter: Dan ben ik bij de SP.

01:13:20

De Heer Dijk: Tegen.

01:13:21

Voorzitter: Dan kom ik bij D66.

01:13:29

De Heer Benjamins: Tegen Voorzitter.

01:13:36

Voorzitter: De Partij van de Arbeid.

01:13:43

De Heer Bushoff: Ook tegen, Voorzitter.

01:13:47

Voorzitter: De indiener is meneer Bakker van 100% Groningen, dus ik neem aan dat uw fractie voor.

01:13:55

Mevrouw Woldhuis: Ja voor, Voorzitter.

01:14:00

Voorzitter: En de Partij voor de Dieren.

01:14:05

Mevrouw De Wrede: Wij zijn ook voor.

01:14:10

Voorzitter: Dat noteren we. En de PVV is de indiener, ook voor.

01:14:14

De Heer Van Kesteren: Ja Voorzitter.



01:14:16

Voorzitter: En de Stadspartij, meneer Stayen, zagen we net al. Ook voor neem ik aan?

01:14:23

De Heer Stayen: Ja ook voor.

01:14:24

Voorzitter: En dan kom ik bij GroenLinks, mevrouw Wijnja?

01:14:31

Mevrouw Wijnja: Tegen.

01:14:35

Voorzitter: En meneer Brandsema, de ChristenUnie.

01:14:39

De Heer Brandsema: Tegen Voorzitter.

01:14:41

Voorzitter: En het CDA, meneer Bolle.

01:14:43

De Heer Bolle: Tegen Voorzitter.

01:14:47

Voorzitter: En de VVD.

01:14:50

Mevrouw Jacobs: Tegen Voorzitter.

01:14:51

Voorzitter: Dan is de motie verworpen. Dan het voorstel zelf. Wenst iemand daar nog een 

stemverklaring over af te leggen? Student en Stad nog?

01:15:15

De heer Duit: Ja Voorzitter, op basis van onze woordvoering van vanmiddag wederom zullen wij 

tegen dit voorstel stemmen.

01:15:22

Voorzitter: En de SP.

01:15:27

De Heer Dijk: Voorzitter, wij zullen voor dit voorstel stemmen.

01:15:33

Voorzitter: D66.

01:15:33

De Heer Benjamins: Ook D66, stemt voor dit voorstel.

01:15:37

Voorzitter: En de Partij van de Arbeid.

01:15:42

De Heer Bushoff: De PvdA is voor dit voorstel.



01:15:44

Voorzitter: 100% Groningen.

01:15:51

Mevrouw Woldhuis: Dank u wel Voorzitter, wij zullen voor dit voorstel stemmen.

01:15:56

Voorzitter: En de Partij voor de Dieren.

01:15:59

Mevrouw De Wrede: Wij zijn ook voor.

01:16:03

Voorzitter: De PVV.

01:16:07

De Heer Van Kesteren: Voor.

01:16:07

Voorzitter: Stadspartij.

01:16:11

De Heer Sijbolts: Voor.

01:16:14

Voorzitter: GroenLinks.

01:16:17

Mevrouw Wijnja: Voor.

01:16:21

Voorzitter: ChristenUnie.

01:16:23

De Heer Brandsema: Wij zijn voor.

01:16:26

Voorzitter: CDA.

01:16:28

De Heer Bolle: Voor.

01:16:30

Voorzitter: En de VVD.

01:16:32

Mevrouw Jacobs: Voor.

01:16:38

Voorzitter: Nog even een check vraag stellen aan Student en Stad. U bent tegen hè?

01:16:45

De Heer Dijk: Klopt Voorzitter, wij willen ons niet laten piepelen door Rijkswaterstaat.

01:16:50

Voorzitter: Helder. Dan is dat voorstel dus aanvaard, met als ik het goed heb, alleen een tegenstem 

van Student en Stad. Vandaar ik nog even die checkvraag stelde. 



5E Plan van Aanpak Lageland Polder (bespreekpunten SP e.a.)
Dan kom ik bij het plan van aanpak Lageland polder. Daar zijn ook de moties ingediend door het CDA, 

SP, 100% Groningen en Stadspartij. En in die motie wordt het college verzocht in het verdere 

participatietraject daadwerkelijk, in samenspraak met omwonenden, tot een gebiedsvisie van de 

polder te komen. Waarbij de ruimte moet bestaan om concessies te doen richting de inwoners, 

bijvoorbeeld wat betreft de locatie van het testcentrum en of de omvang van het zonnepark. En 

verzoekt het college ook in het verdere participatieproces niet enkel één op één, of met een selectie 

of afvaardiging van inwoners te communiceren. Maar ook bij voorkeur fysieke groepsbijeenkomsten 

te organiseren. Die motie die is ingediend door het CDA, de VVD, de SP, 100% Groningen en de 

Stadspartij. Nou ik breng de motie ook maar gelijk in stemming. Ga ik gewoon weer van voren af aan. 

De fractie van Student en Stad.

01:18:31

De heer Duit: Ja, Voorzitter. Alhoewel wij groot voorstander zijn van zowel het zonnepark als de 

[onhoorbaar], zullen wij voor deze motie stemmen.

01:18:41

Voorzitter: Meneer Dijk van de SP?

01:18:45

De Heer Dijk: Ja, Voorzitter. Dit probleem in kaart volgens mij glashelder aan waarom er eigenlijk 

onvoldoende wordt geluisterd naar bewoners die grote zorgen hebben over wat er in hun omgeving 

gebeurt en hoe de schone energietransitie plaatsvindt en wij zullen voor deze motie stemmen.

01:19:07

Voorzitter: D66.

01:19:08

De Heer Lo-A-Njoe: Wordt geacht tegen deze moties te stemmen.

01:19:17

Voorzitter: Partij van de Arbeid.

01:19:20

De Heer Bushoff: Ook wij zijn tegen deze motie Voorzitter.

01:19:21

Voorzitter: 100% Groningen is indiener, dus ik neem aan voor.

01:19:28

Mevrouw Woldhuis: Dat klopt Voorzitter, wij zijn voor.

01:19:34

Voorzitter: Partij voor de Dieren.

01:19:40

Mevrouw De Wrede: Wij zijn voor deze motie.

01:19:50

Voorzitter: De PVV.



01:19:52

De Heer Van Kesteren: Ja voorzitter, wij zijn natuurlijk voor, omdat een gemeenteraad is een 

volksvertegenwoordiging. Dus kan een volksvertegenwoordiging niet om deze motie heen.

01:20:03

Voorzitter: En dan kom ik bij meneer van de Stadspartij, de indiener.

01:20:09

De Heer Stayen: Ja Voorzitter, tot nu toe is de communicatie bevolking in die polder waar een grote 

ingreep dreigt te komen, toch grotendeels eenrichtingsverkeer is geweest. Vandaar dat wij deze 

motie hebben ingediend. Wij zijn uiteraard voor.

01:20:24

Voorzitter: Kom ik bij GroenLinks.

01:20:26

Mevrouw Wijnja: Dank u wel Voorzitter. Het klopt inderdaad dat het belangrijk is in projecten, ook 

dit soort projecten, om een goede communicatie te hebben met de inwoners. Ik constateerde net al, 

en dat geldt bij dit punt ook, dat verschillende fracties een andere invulling hebben of een andere 

visie op wat wel en niet participatie is. En ik verwijs daarbij ook naar de wat mij betref hele duidelijke 

beantwoording van de wethouder daarover vanmiddag, dus wij stemmen tegen deze motie.

01:20:58

Voorzitter: De ChristenUnie.

01:21:02

De Heer Brandsema: Wij zijn tegen deze motie Voorzitter.

01:21:07

Voorzitter: Het CDA.

01:21:08

De Heer Bolle: Wij zijn voor deze motie.

01:21:12

Voorzitter: En de VVD.

01:21:16

Mevrouw Jacobs: Wij zijn mede indiener van deze motie, dus uiteraard zou ik gaan zeggen zijn wij 

voor deze motie. Met name vinden wij het participatietraject heel belangrijk. En wij zouden ook heel 

graag in de woorden van mevrouw Wijnja eens een keer met elkaar in debat gaan, wat nou 

participatie is. En ook met de wethouder, uitleggen hoe wij vinden dat burgers betrokken moeten 

worden. En dan hoor ik graag van de wethouder waarom hij dat van plan is om niet te doen. Maar 

dat zal ik op een later tijdstip namens mijn fractie agenderen.

01:21:42

Voorzitter: Dan constateer ik dat de motie is verworpen. Met een stemverhouding komt weer in het 

verslag terug. En dan hebben we nog een motie ingediend door de Partij voor de Dieren en 

GroenLinks.

01:22:01

Mevrouw De Wrede: Voorzitter?



01:22:08

Voorzitter: Ja, mevrouw De Wrede.

01:22:14

Mevrouw De Wrede: Dank u wel Voorzitter. Student en Stad wordt geacht deze motie mede in te 

dienen.

01:22:23

Voorzitter: Dank u zeer. Dat is een motie, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks en 

Student en Stad. Waarin onder het motto bloemetjes en bijtjes onder de panelen. Het college wordt 

verzocht bij het verdere onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een energielandschap 

in de Lageland polder te onderzoeken, hoe dit eventuele energielandschap een substantiële bijdrage 

kan leveren aan het vergroten van de biodiversiteit in de Lageland polder. Dat is de motie die is 

ingediend door Partij voor de Dieren, GroenLinks, Hans Sietsma maar die is er nu niet. En door 

Student en Stad. Dus, mijnheer Duit neem ik aan spontaan dat u zo maar eens voor deze motie zou 

kunnen zijn. Is dat zo?

01:23:31

De heer Duit: Ja, zeker Voorzitter.

01:23:33

Voorzitter: Dat noteren we. En dan hebben we de SP.

01:23:40

De Heer Dijk: Voorzitter, dit is in deze vergadering de meest overbodige motie die ik voorbij heb zien 

komen.

01:23:46

Voorzitter: Dus je bent er op tegen begrijp ik.

01:23:51

De Heer Dijk: Wij zijn er zeker op tegen.

01:23:54

Voorzitter: En hoe zit dat bij D66?

01:23:56

De Heer Lo-A-Njoe: Voorzitter, wij hebben bij de bespreking van de hyperloop al aangegeven, dat wij 

ook zorgen hebben over de ecologische gevolgen van één en ander. Maar deze motie is zo overbodig, 

dus wij stemmen tegen deze motie.

01:24:15

Voorzitter: De Partij van de Arbeid.

01:24:17

De Heer Bushoff: Ja, Voorzitter wij vinden ecologie heel erg belangrijk. Het is ook al goed verankerd. 

En daarom is deze motie overbodig en zullen wij tegenstemmen.

01:24:30

Voorzitter: Dan 100% Groningen.

01:24:35

Mevrouw Woldhuis: Voorzitter, wij zijn ook geacht tegen te stemmen. Het is niet alleen al verankerd. 



Het leidt ook een beetje af, deze motie, over waar het nou eigenlijk werkelijk om gaat op dit punt. En 

ja dat is niet goed. Dus daarom zijn wij tegen deze motie.

01:24:53

Voorzitter: En Partij voor de Dieren is de indiener, dus die zal voor stemmen, neem ik aan?

01:24:57

Mevrouw De Wrede: Dat klopt Voorzitter.

01:25:02

Voorzitter: En de PVV meneer Van Kesteren.

01:25:06

De Heer Van Kesteren: Voorzitter, die zonnepanelen dat is rampzalig voor de ecologie. Er groeien 

geen bloemetjes onder die panelen. Dan komen er ook geen bijtjes. Voor het opleuken, dan moet je 

plastic bloemetjes poten. En opplak bijen op de panelen doen, dan zou er iets voor te zeggen zijn.

01:25:25

Voorzitter: Mag ik daaruit concluderen dat u tegen deze motie bent?

01:25:29

De Heer Van Kesteren: Uiteraard.

01:25:30

Voorzitter: De Stadspartij?

01:25:38

De Heer Stayen: Ja, dank u wel. Voorzitter, ondanks dat wij wel tegen zoveel zonnepanelen in het 

Lageland zijn, zullen wij de motie wel steunen. Wij vinden biodiversiteit ook heel erg belangrijk. En 

ook al is het zo dat er notities zijn en afspraken zijn dat er aandacht voor is. We weten bijvoorbeeld 

dat er in Groningen ook meer bomen gekapt gaan worden, dan we eigenlijk hadden afgesproken. 

Dus daarom zullen we deze motie zeer van harte te steunen.

01:26:04

Voorzitter: De fractie van GroenLinks.

01:26:08

Mevrouw Wijnja: Wij zijn voor deze motie.

01:26:11

Voorzitter: En de ChristenUnie.

01:26:14

De Heer Brandsema: Dank u Voorzitter. Vanmiddag hebben we het college gehoord over de motie. 

En de ChristenUnie unie heeft voldoende vertrouwen dat het college biodiversiteit als één van de 

aandachtspunten goed meeneemt in de ontwikkeling van het zonnepark. En we zijn daarom met het 

college eens dat de motie overbodig is, en wij hebben ons daarom teruggetrokken van de motie en 

zullen niet voor stemmen.

01:26:31

Voorzitter: Het CDA.



01:26:33

De Heer Bolle: Voorzitter, dit was staand beleid. Ook voordat de motie ingediend was, was dit al 

staand beleid. Daarom is hij overbodig en zullen wij tegen de motie stemmen.

01:26:44

Voorzitter: En de VVD.

01:26:46

Mevrouw Jacobs: Wij vinden inspraak en participatie van burgers belangrijker dan meezoemen met 

de bijtjes en meeruisen met de bloemen. En daarnaast is hij nogal overbodig, dus mijn fractie zal 

tegen stemmen.

01:26:56

Voorzitter: Dan is de motie verworpen. En dan kijk ik nog even naar het voorstel zelf. Plan van aanpak 

Lageland polder. Wenst iemand daar nog een stemverklaring over af te leggen. Hoeft niet gestemd te 

worden begrijp ik. Maar ik kijk toch nog even naar het voorstel zelf, of iemand daar nog iets over wil 

zeggen. Ik loop even de rij weer af. Meneer Duit.

01:27:30

De heer Duit: Nee.

01:27:30

Voorzitter: SP.

01:27:30

De Heer Dijk: Nee.

01:27:30

Voorzitter: D66.

01:27:32

De Heer Lo-A-Njoe: Nee. Dank, Voorzitter.

01:27:33

Voorzitter: Partij van de Arbeid.

01:27:38

De Heer Bushoff: Ook niet.

01:27:40

Voorzitter: 100 % Groningen.

01:27:41

Mevrouw Woldhuis: Nee hoor, dank u wel.

01:27:45

Voorzitter: Partij voor de Dieren nog.

01:27:49

Mevrouw De Wrede: Nee wij zeggen niks meer.

01:27:55

Voorzitter: Daar hou ik u aan. PVV.



01:28:00

De Heer Van Kesteren: Ja, Voorzitter het minachting van de inwoners en het is onwaardig voor een 

volksvertegenwoordiger om dit te accepteren.

01:28:11

Voorzitter: De Stadspartij.

01:28:15

De Heer Stayen: Ja, Voorzitter, het is een bedroevend slecht plan. Inspraak heeft onvoldoende 

plaatsgevonden. Dus gewoon slecht behandeld wat ons betreft.

01:28:27

Voorzitter: GroenLinks nog wat over op te merken?

01:28:32

Mevrouw Wijnja: Nee dank u Voorzitter.

01:28:35

Voorzitter: De ChristenUnie.

01:28:38

De Heer Brandsema: Nee, hartelijk dank.

01:28:40

Voorzitter: Het CDA nog?

01:28:43

De Heer Bolle: Nee, dank u wel, Voorzitter. Mijn collega heeft dat vanmiddag al uitstekend gedaan.

01:28:47

Voorzitter: En de VVD nog?

01:28:48

Mevrouw Jacobs: Nee hoor geen toevoeging dan hetgene wat mijn collega al heeft gezegd.

6 Sluiting
01:28:55

Voorzitter: Dank u zeer. Dat was het laatste punt. Het is misschien voor mensen die nu pas hebben 

ingeschakeld, een beetje onbevredigend hoe dit loopt, maar het debat over de inhoudelijke punten 

heeft vanmiddag plaatsgevonden. En dat betekent dat we in deze vorm, deze digitale vorm, ons 

vooral beperkt hebben tot de definitieve besluitvorming. En dat heeft u kunnen zien. Zoals gezegd 

worden de stemverhoudingen en wie voor en tegen hebben gestemd, allemaal in het verslag 

opgenomen. En de conclusies heb ik zojuist wel getrokken. U heeft allemaal uw best gedaan om deze 

digitale vergadering weer tot een goed einde te brengen. Daarvoor heel hartelijk dank. Dit was het 

laatste punt. Ik sluit de vergadering, en iedereen, ik zou bijna zeggen wel thuis. Maar meneer Boter 

was de enige die lekker aan het lopen ergens. En de rest van u zat ergens. Ik hoop dat het gezellig is. 

Hou anderhalf meter afstand, maak het niet te druk en we zien elkaar snel weer. Ik sluit de 

vergadering.
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