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Geachte mevrouw, heer, 

Onlangs hebben uw commissievoorzitter en ik, tijdens ons halfjaarlijks overleg, een 
aantal afspraken gemaakt over de LTA en de voortgang van moties en 
initiatiefvoorstellen. Hierover wil ik u graag informeren. Gelijktijdig gebruik ik de 
brief om een aantal nog openstaande toezeggingen te beantwoorden. 

1. Nieuwe data bestaande onderwerpen LTA. 
In uw LTA zijn een aantal onderwerpen genoemd waarvan ik constateer dat we de 
afgesproken aanleverdatum niet hebben gehaald of zullen halen. Hiervoor doe ik 
bijgaand een voorstel. Dit betreft de volgende onderwerpen: 
1) Voedselvisie: deze stond gepland voor 19 September. Dit is niet gelukt. Op 

2 oktober jl. heeft ons college de voedselvisie vastgesteld, waama deze aan u is 
toegezonden. 

2) Evaluatie warenmarkt: stond gepland voor 10 oktober. We hebben destijds 
voorgesteld dit gelijktijdig te behandelen met de visie Grote Markt. Omdat dit 
traject langer zal duren dan in eerste instantie verwacht zullen we de evaluatie 
warenmarkt hiervan loskoppelen. Ik verwacht deze in voor de commissie van 
februari 2013 aan u te kvmnen voorleggen. 

3) Voortgangsrapportage Wonen op het Water: het streven is de rapportage zo 
spoedig mogelijk aan u voor te leggen. 

4) Onderzoek begraafplaats Noorddijk: deze stond eveneens voor oktober gepland. 
We zijn op dit moment nog in overleg met de bewonersorganisatie. Ik informeer 
hierover in december per brief 

5) Voortgang proef geluidsnormen en bastonen.' in het kader van het 
evenementenbeleid doen we een proef betreffende de geluidsnormen en bastonen. 
Dit staat gepland voor december 2012. Ik stel voor om dit met een maand te 
verschuiven naar januari 2013. 

6) Startnotie nieuw water en rioleringsplan, uw raad stelt eind 2013 het nieuwe 
water en riolering plan 2014-2018 vast. Hiervoor heeft u aangegeven een 
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startnotitie te willen bespreken in december 2012. Omdat hier nog ruim tijd is stel 
ik voor deze door te schuiven naar februari 2013. 

2. Nieuwe onderwerpen LTA. 
Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik om een aantal onderwerpen toe te voegen 
aan de LTA. Dit betreft een paar nieuwe onderwerpen en voor november en december 
2012 drie kredietaanvragen. 
1) Uitwerking structuurvisie Graf in Stad, voorstel en kredietaanvraag 

(november). 
2) Meerjaren investeringsplan: vervangingsinvesteringen lang cyclisch onderhoud, 

kredietaanvraag jaarschijf 2013 en terugblik 2012 (december 2012). 
3) Kredietaanvraag riolering, sanering riolering jaarschijf 2013 (december 2012). 
4) Standplaatsenbeleid:(februari 2013). 
5) Bomenstructuurplan: wdj zijn voomemens om in 2013 te komen met een nieuw 
bomenstmctuurplan. Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereidende 
werkzaamheden. Ik zal u over een datum op een later tijdstip nader informeren. 

3. Initiatiefvoorstellen. 
Park Selwerd: in de commissie vergadering van 4 September jl. heb ik gemeld dat 
het plan voor het park Selwerd dit najaar wordt gerealiseerd. Ik heb u hierover een 
brief toegezegd. Mijn voorstel is nu om de rapportage hierover op te nemen in de 
evaluatie ecologisch beheer die het college in maart 2013 zal aanbieden. 

Einde gratis draagtasjes: in december 2012 sturen wij u een brief met daarin de 
onderzoeksuitkomsten naar aanleiding van het initiatiefvoorstel. 

4. Openstaande moties. 
De nog openstaande moties Vleesconsumptie en Meatfree Monday worden 
meegenomen bij de uitvoering van de voedselvisie. Wij streven er naar u nog voor het 
einde van het jaar hierover te informeren. 

5. Toezeggingen. 
Huishoudelijk afval: bij de bespreking van de rekening 2011, op 23 mei jl., heeft u 
gevraagd naar de haalbaarheid van de landelijke doelstelling hergebmik huishoudelijk 
afval voor de gemeente Groningen. 
In het landelijke beleid wordt uitgegaan van 60% hergebmik van het huishoudelijk 
afval. Dit is een gemiddelde waarbij, in tegenstelling tot het verleden, geen 
onderscheid meer wordt gemaakt in stedelijkheidsklassen. Grotere steden halen 
immers, over het algemeen, deze hergebmiksdoelstelling niet. De gemeente 
Groningen gaat er in het afvalbeheerplan van uit dat in 2015 53% hergebmik haalbaar 
is, op basis van de in het afvalbeheerplan voorgestelde en afgesproken maatregelen. 
De monitor over 2011 laat zien dat de gemeente 51% heeft bereikt. Door 
optimalisaties bij verschillende deelstromen verwachten wij de 53% te kuimen halen. 
Zonder ingrijpender beleidsmaatregelen dan voorgesteld in het afvalbeheerplan is 
60% hergebmik voor de stad Groningen niet haalbaar. 
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Klachten marktkooplui betreffende communicatie Radio 538A¥archild: bij de 
rondvraag van de commissievergadering van 14 maart jl. heeft de fractie van 
GroenLinks vragen gesteld over communicatieproblemen met standhouders rondom 
de actie Warchild van radio 538. 

Radio 538 maakte destijds bij ons bekend dat zij haar slotmanifestatie voor Warchild 
op vrijdag 16 maart 2012 in Groningen wilde houden. Hiertoe werd gedurende 24 uur 
vanaf de Grote Markt een uitzending verzorgd en werd een eindfeest gehouden, 
welke beiden geheel aan het genoemde goede doel ten goede kwamen. Wij hebben 
deze actie destijds omarmd, gezien dit goede doel. De actie heeft tevens bijgedragen 
aan de profilering van Groningen als "bmisende stad". Gevolg van deze actie was 
echter wel dat vooral de wareimiarkt op de Grote Markt gedeeltelijk moest wijken. 
Onze berichtgeving aan betreffende ondernemers en de Centrale Vereniging voor 
Ambulante Handel (CVAH) over de consequenties hiervan voor de wareimiarkt, was 
toen niet voldoende duidelijk. Wij hebben gehandeld conform artikel 2.5 van het 
Marktreglement zijn deze marktondememers in verband met dit grootschalig 
evenement verplaatst naar een andere locatie op dezelfde dag. Hierin staat vermeld 
dat de warenmarkt op de Grote Markt maximaal twee keer per marktdag per jaar voor 
een grootschalig evenement geheel of gedeeltelijk kan worden verplaatst dan wel 
worden afgelast of op een andere tijd worden gehouden. 

Naar aanleiding van bovenstaande hebben we goed gesproken met de CVAH en de 
marktondememers. Ik beoog om gezamenlijk met de CVAH en de marktondememers 
vorm te geven aan de activiteiten op de Grote Markt, namelijk de warenmarkt en 
evenementen. Dit doen wij met begrip voor elkaars standpunt en binnen de bestaande 
regelgeving. Het bestuur van de lokale CVAH is onlangs, onder dmk van de 
landelijke CVAH, opgestapt. Wij zetten in op het aansterken van de relatie met het 
nieuwe bestuur van de CVAH om in de toekomst - vanuit voomoemd uitgangspimt -
dergelijke commimicatieproblemen te voorkomen. Daamaast werken wij aan "een 
blauwdmk" voor de Grote Markt en Vismarkt als evenemententerrein, welke aan 
evenementenorganisatoren duidelijkheid moet geven over de mogelijkheden en 
onmogelijkheden op deze terreinen o.a. in verband met de samenloop met de 
warenmarkt. Over deze "blauwdmk" wordt met betreffende marktondememers 
overlegd, voordat deze door ons wordt vastgesteld. 

Ik vpfffb̂ ^w er op dat ik u voldoende heb geinformeerd. 

iet vriend!plijkeygro( !t, 


