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Opening 

Burgemeester Den Oudsten opent de bijeenkomst en heet iedereen hartelijk welkom. Hij meldt dat 

het niet direct in de planning ligt om met nieuw beleid te komen t.a.v. het Noorderplantsoen, maar 

dat de raad in eerste instantie gewoon zijn oor te luisteren wil leggen om te vernemen wat er zoal 

leeft. Naar aanleiding daarvan kan het natuurlijk altijd alsnog komen tot nieuw beleid. Vervolgens 

stelt hij de initiatiefnemers voor: Benni Leemhuis (GroenLinks), Amrut Sijbolts (Stadspartij) en Carlo 

Schimmel (D66). Ook de andere aanwezige raadsleden maken zich kenbaar, alsmede de wethouder 

Joost van Keulen; de burgemeester deelt mee dat zij vooral aanwezig zijn om te luisteren. Er zijn ook 

enkele betrokken ambtenaren present. Verder blijkt het overgrote deel van de aanwezigen meer of 

minder direct omwonenden van het Noorderplantsoen. 

Presentatie Stadspanelonderzoek 

Laura de Jong van het gemeentelijke bureau Onderzoek & Statistiek krijgt gelegenheid kort de 

resultaten te presenteren van de enquête die onder het stadspanel is gehouden over het 

Noorderplantsoen. Het stadspanel – zo meldt zij – bestaat uit betrokken stadjers die zich hebben 

aangemeld om af en toe aan een enquête van het bureau mee te doen. Het park krijgt van de 

respondenten gemiddeld een 7,9. Meer dan 80% ervaart geen overlast van het park. Men is vooral 

heel positief. Als er dan toch sprake is van overlast, dan gaat het vooral om overlast van andere 

mensen. Het complete onderzoeksrapport (onder de titel ‘Doe mij maar het gras’) is gepubliceerd op 

de site van Onderzoek en Statistiek (www.os-groningen.nl).  

Gevraagd wordt naar de representativiteit van het onderzoek. Van representativiteit is niet per 

definitie sprake, het gaat immers niet om een aselecte steekproef. Wel hebben heel veel 

verschillende soorten mensen aan het onderzoek deelgenomen. Veel omwonenden zetten 

vraagtekens bij de deugdelijkheid van het onderzoek, aangezien gesteld wordt dat de meerderheid 

zegt geen overlast van het plantsoen te ervaren; volgens hen is de overlast voor de buurten om het 

Noorderplantsoen heen erg groot. Iemand geeft aan letterlijk ziek te worden van de rookoverlast. De 

Jong laat echter zien dat van de omwonenden die aan het onderzoek hebben meegedaan (169) ook 

een overgrote meerderheid zegt geen overlast te ervaren. Gevraagd wordt wat dan als definitie voor 

‘omwonende’ is gehanteerd. Antwoord: respondenten moesten zelf aangeven of ze zichzelf als 

omwonende zagen.  

De burgemeester constateert dat er bij de aanwezigen twijfels zijn over het onderzoek, maar stelt 

dat het onderzoek deugt: het is weliswaar niet representatief, maar het geeft wel een indicatie. 

 



Resultaten wall Noorderzon 

Raadslid Amrut Sijbolts, één van de initiatiefnemers, presenteert vervolgens de resultaten van de 

inloop die jl. donderdag op Noorderzon is georganiseerd in de container van Let’s Gro. Bezoekers 

konden op een wall hun gedachten achterlaten over het Noorderplantsoen: wat is positief, wat is 

negatief, en wat zijn de ideeën/wensen voor de toekomst. Aan de positieve kant springen er uit: het 

groen, de ruimte, dat het autovrij is, de veiligheid, de bbq-tegels, de rust. Negatief zijn vooral: 

geluidsoverlast, afval, onveiligheid, brommers, bbq’s, studenten, honden, rook. Ideeën en wensen 

voor de toekomst zijn er legio, en ook nog wel eens tegengesteld: afvalbakken, toiletten, meer / 

minder bbq(-plekken), meer / minder evenementen, meer / minder regels , muziek, kraampjes, 

horeca, bankjes, handhaving, licht. 

Bespreking 

De burgemeester verdeelt de bespreking in twee onderwerpen. Allereerst het dagelijks gebruik van 

het Noorderplantsoen, en de overlast en het plezier daarmee verbonden. Daarna de evenementen 

(zoals Noorderzon), kunnen we daarmee doorgaan of  niet? 

1. Dagelijks gebruik 

• (omwonende) ervaart veel last van de barbecues in het plantsoen, stelt dat de lucht waar zij 

de hele zomer in moet zitten kankerverwekkend is; bovendien heeft zij veel last van de 

versterkte muziek en de kleine evenementen in het plantsoen, ramen en deuren moeten 

constant dicht. Zij vindt dat deze twee vormen van overlast moeten worden teruggedrongen. 

• (omwonende) stelt dat zij het liefst regen heeft in de zomer. De overlast die zij ervaart gaat 

verder dan hierboven genoemd: ook de onversterkte muziek is irritant, bijv. van 

trommelaars. Verder noemt zij het alcoholmisbruik, en het feit dat studenten glas 

achterlaten in de zandbak. Het evenement Noorderzon vindt zij te groot worden voor het 

plantsoen. 

• (omwonende) is met name positief over het plantsoen. Hij is het er mee eens dat de bbq’s en 

de versterkte muziek wel wat minder mogen, maar verder moet het vooral blijven zoals het 

is. Het plantsoen loopt z.i. wel tegen zijn grenzen aan, hij suggereert om meer parkjes in de 

stad aan te leggen.  

• (omwonende) stelt dat de druk op het plantsoen de laatste jaren enorm is toegenomen, en 

dat het mengen van de verschillende groepen steeds moeilijker gaat (bijv. studenten en 

kleine kinderen). De onverschilligheid wordt groter, er ontstaat meer spanning; vroeger ging 

het afgeven van informele signalen veel gemakkelijker, je voelde je gehoord, tegenwoordig 

heerst er aan  de handhavende kant wat moeheid.  

• (omwonende) Het maakt nogal wat uit waar je aan het plantsoen woont. De grootste 

overlast is er aan de speelweide, hij heeft de toename zeker gemerkt, het gebruik is 

veranderd, hij meent dat er toch wat beperkingen moeten worden opgelegd. Ook de 

‘hondenkwestie’ staat nog steeds onder druk. De parkcommissie kan z.i. steeds minder goed 

functioneren, wordt minder serieus genomen, de bevoegdheden zouden veranderd moeten 

worden. 

• (omwonende) vindt dat de communicatie beter kan. Je krijgt helemaal geen follow up als je 

iets meldt. Verder rijdt de politie soms alleen maar met een auto door het park, terwijl de 

overlast gevende scholieren zich in de bosjes bevinden. 



• Mevrouw Kiki, sterk betrokken bij het Noorderplantsoen, stelt dat er helemaal geen richting 

bepaald is met betrekking tot hoe gezond we het Noorderplantsoen willen hebben; het gaat 

alleen maar over de mensen, niet over het park zelf 

De burgemeester constateert dat de bbq’s en het geluid als de grootste oorzaken van overlast 

worden ervaren, dat er geen goed zicht is op de handhaving, en dat de communicatie soms te 

wensen overlaat. Hij vraagt de aanwezige omwonenden te beseffen dat het omwonende-zijn je 

opvatting kwetsbaar maakt, anderen kunnen al snel het gevoel krijgen dat jij het park als je eigen 

voortuin ziet, alsof het alleen van de omwonenden is. 

• (omwonende) vraagt waarom in het plantsoen gedoogd wordt dat er alcohol wordt gebruikt. 

• (omwonende) vindt het een goed idee om de bbq-tegels op het hondenloslaatveld te 

plaatsen, dan kunnen de honden de bbq’s omgooien. Verder constateert zij dat er niets aan 

gedaan wordt dat er gefietst wordt op het voetpad. 

• Meerdere keren wordt gesteld dat men handhaving erg belangrijk vindt. 

• (omwonende?) stelt dat veel regels niet voor iedereen duidelijk zijn, bijv. wat een fietspad is 

en wat een voetpad. 

• (omwonende) vraagt zich af of de reacties van de omwonenden wel serieus genomen 

worden. Hij ziet dat de plantsoencommissie steeds meer wordt gemarginaliseerd, zie bijv. de 

kwestie Noorderzon (bedoeld zal zijn de vermeende overtreding van de vergunning door 

Noorderzon en het daarop volgende kort geding). 

• De heer Reneman, vertegenwoordiger van de natuurverenigingen in de plantsoencommissie, 

memoreert de schade die m.n. de kleine bbq’s veroorzaken, bijv. gaten in de grasmat. Ook 

de festivals veroorzaken schade, het park wordt zwaar belast. Met betrekking tot de fietsers 

stelt hij dat er niets gedaan is met het voorstel van de fietssluizen. 

• (omwonende) meent dat vooral de speelweide intensief gebruikt wordt en dat het plantsoen 

breder gebruikt kan worden dan tot nu toe, het concentreert zich allemaal te veel rond de 

zandbak, zorg voor meer spreiding in het plantsoen. 

• Meer dan eens wordt Noorderzon gecomplimenteerd met de wijze waarop het park steeds 

weer wordt schoongemaakt. Wel wordt geconstateerd dat het afval / de rotzooi zich steeds 

meer verplaatst naar de buurt om het plantsoen heen, en daar wordt niet opgeruimd.  

Tot slot van dit onderdeel nodigt de burgemeester de voorzitter van de parkcommissie, de heer De 

Haan, uit om in te gaan op de opmerkingen die over deze commissie zijn gemaakt. Deze stelt dat de 

commissie veel heeft kunnen bereiken, constateert wel een toename van de druk, en meent dat de 

commissie met de handen op de rug advies moet uitbrengen, mandaat beperkt zich tot een paar 

thema’s, met name Noorderzon. Hij pleit voor een bredere scoop, een mandaat om over meer 

onderwerpen te mogen meepraten. 

2. Park als evenemententerrein (groeit Noorderzon uit zijn voegen?) 

De burgemeester vraagt eerst de directeur van Noorderzon, mevrouw Eerland, om hierop te 

reageren. Zij heeft niet direct het gevoel dat tegen grenzen wordt aangelopen, er is geen sprake van 

exceptionele groei. Wel komen er steeds meer downtown locaties. 



• (omwonende) zegt dat het wat haar betreft wel altijd Noorderzon mag zijn, dan wordt er 

tenminste gehandhaafd. Wel zou zij meer de nadruk willen zien op theater, nu komen er 

vooral meer eet- en drinkgelegenheden bij. 

• (omwonende) legt de vinger bij het feit dat er geen vergunning nodig is voor evenementen 

van minder dan 200 personen. 

• (omwonende) zou de overlast van Noorderzon graag beperken tot een paar avonden. Nu alle 

tien avonden, en dat vindt ze wel erg veel. 

• (omwonende) anders vraagt er rekening mee te houden dat het om een woonwijk gaat, met 

bijv. kinderen die de volgende morgen weer naar school moeten etc. 

• (omwonende) stelt dat er sprake is van een wankel evenwicht tussen belasting en 

belastbaarheid. Zij meent dat de opbouw en afbraak van Noorderzon een grotere belasting 

met zich meebrengt dan het evenement zelf. 

• (omwonende) het is niet mogelijk om bij vergunningloze evenementen na twaalf uur te 

handhaven. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.  

• (omwonende) vindt dat de zomeravondbarbecue in feite ook een evenement is, met meer 

dan 200 personen! 

• (omwonende?) De parkcommissie  zou een prima platform zijn om het hier over te hebben, 

wat wel en niet kan in het plantsoen. 

• (omwonende) vindt dat de bbq’s beter kunnen verhuizen naar het Stadspark. 

• (omwonende) wil graag een tegengeluid laten horen: hij ervaart totaal geen overlast, en 

vindt het prima als het groter wordt. De aanwezigen zijn niet representatief voor de 

omwonenden, de mensen die niet klagen zijn hier niet. 

• (omwonende) Met betrekking tot het kort geding inzake Noorderzon begrepen te hebben 

dat het beleid flexibeler is geworden. Voor de omwonenden is zoiets lastig, door flexibel 

beleid heb je geen grip op wat kan en niet kan, men heeft liever duidelijkheid. 

• (omwonende) vindt de toename van het aantal studenten een probleem, er is nergens meer 

ruimte om te gaan zitten. 

• (omwonende) verwijst naar de hotspotmonitor van de universiteit. Veel mooie plekken in de 

stad zijn gewoon te onbekend onder de studenten. Meer reclame hiervoor maken. 

• (omwonende) brengt daarop in dat het probleem met die andere punten is dat daar niet 

gedoogd wordt m.b.t. alcohol, en in het Noorderplantsoen wel. 

• Mevrouw Kiki memoreert de discussie die al veel eerder uitgebreid is gevoerd over de 

verhouding tussen Noorderzon en het Noorderplantsoen. Zij is van mening dat er veel te 

weinig rekening wordt gehouden met de monumentale bomen en dat de politiek te weinig 

oog heeft voor de enorme belasting van het Noorderplantsoen. 

Afronding 

De burgemeester maakt enkele concluderende opmerkingen. Hij constateert enige ongerustheid 

over de grenzen m.b.t. gebruik als evenemententerrein. Misschien moet gekeken worden naar de 

begrenzing van de vergunning. Het is zoeken naar de goede balans. De opmerkingen over de 

parkcommissie zullen ter harte genomen worden. Hij vraag Onderzoek & Statistiek het rapport nog 

wat uit te splitsen m.b.t. de omwonenden. 



Vanuit de zaal wil iemand graag de raadsleden die het initiatief tot dit onderzoek en dit debat 

hebben genomen bedanken. Applaus volgt. Ze spreekt de wens uit dat betrokkenen meer naar elkaar 

toegroeien in hun overleg. 

Iemand vraagt nog naar een apart onderzoek onder omwonenden. 

Een ander stelt voor om deze wijk te gebruiken voor een experiment op het gebied van 

burgerparticipatie. 

Raadslid Carlo Schimmel, één van de initiatiefnemers, gaat kort in op de vraag wat het vervolg nu zal 

zijn. Precies heeft men dat nog niet in beeld, maar dat er een vervolg komt is zeker. Binnen enkele 

maanden zal men er in de raadscommissie Beheer en Verkeer over te spreken komen. 

Als afsluiting van de bijeenkomst krijgt Hilco Jansma gelegenheid de trailer van zijn nieuwe film over 

het Noorderplantsoen te tonen. 

 


