
Gecorrigeerd. 

 

Groningen, 20 april 2018 

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 41 RvO inzake afval Noorderplantsoen 

 

Geacht college, 

 

De lente is aangebroken en dat stemt vrolijk. Heerlijke temperaturen en de stad die in bloei staat. 

Daarmee is ook de tijd aangebroken om te relaxen in onze mooie stad, het Stadspark, Stadstrand en 

het Noorderplantsoen. Helaas is het beeld na de eerste warme lentedag niet een mooi groen 

grasveld, maar heeft het meer weg van een vuilnisbelt. Barbecues die worden achter gelaten, tassen 

met glas en blikjes, vuilnis dat rondslingert. Dat geeft overlast voor de omwonenden en het 

zwerfafval draagt uiteindelijk bij aan de plastic soup in de oceaan.  

 

Het college heeft in 2016 onder andere picknickkleedjes ingezet om bijvoorbeeld in het 

Noorderplantsoen zwerfafval tegen te gaan. Het college heeft eerder aangegeven dat dit een goede 

bijdrage levert aan het schoonhouden van het plantsoen. Dat is helaas echter niet het beeld dat na 

twee warme lentedagen naar voren komt. Daarnaast zijn er in het verleden stewards ingezet die 

mensen aanspreken en wijzen op de plekken waar gebarbecued mag worden en aangeven dat het 

plantsoen na gebruik weer netjes achtergelaten moet worden. Het lijkt er echter sterk op dat dit niet 

voldoende effect heeft. Het doel is een prachtige plek waar je kan eten en recreëren met je vrienden, 

maar waar anderen de volgende dag ook weer gebruik van kunnen maken zonder dat ze in de rotzooi 

zitten.  

 

Volgens de CDA fractie is het echt tijd dat hier verandering in komt en dat er maatregelen genomen 

worden die er voor zorgen dat de stad, en in het bijzonder het Noorderplantsoen, schoon blijft. Dat is 

in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van degene die gebruik maakt van het plantsoen. Het is 

goed dat de gemeente als gastheer zorgt dat er voldoende mogelijkheden zijn om je afval op een 

nette manier op te ruimen. Het is echter ook aan de gastheer om op te treden als mensen zich niet 

houden aan de regels.  

 

We hebben daarom de volgende vragen:  

 

• Is het college het met de CDA fractie eens dat het noodzakelijk is om in te grijpen om het 

Noorderplantsoen leefbaar te houden voor omwonenden en bezoekers? Zo nee, waarom 

niet?  

• Is het college het met de CDA fractie eens dat het in de eerste plaats de 

verantwoordelijkheid is van de gebruiker van het Noorderplantsoen om deze netjes achter te 

laten? Zo nee, waarom niet?  

• De gratis picknickkleedjes zijn ingezet om zwerfafval tegen te gaan en kosten voor het 

schoonhouden om laag te brengen. Wat is de kostenbesparing cq. zwerfafval vermindering 

geweest door het inzetten van de picknickkleedjes? 

• Op 23 november 2016 heeft wethouder van Keulen aangegeven dat de hoeveelheid afval 

niet is verminderd, maar het gastheerschap wel vorm gegeven is door inzet van de 

picknickkleedjes. Ziet het college inmiddels een significante afname in zwerfafval? Zo ja, kunt 

u dit onderbouwen met cijfers?  



• Is het college bereid om intensief te handhaven om op die manier een gedragsverandering 

teweeg te brengen en het Noorderplantsoen schoon te houden? Zo nee, waarom niet?  

• Ziet het college andere mogelijkheden om gebruikers van het Noorderplantsoen hun 

verantwoordelijkheid te laten nemen om het plantsoen na gebruik netjes achter te laten? 

Bijvoorbeeld een eindtijd, een centrale barbecueplaats en extra toezicht?  Is het college 

voornemens extra maatregelen te treffen, zo ja welke? Zo nee, waarom niet?  

• Hoe is het college voornemens om andere plekken in de stad waar veelvuldig gerecreëerd 

wordt schoon te houden en de gebruikers aan te spreken op de eigen verantwoordelijkheid?  

• Hoeveel boetes zijn er door medewerkers van Stadstoezicht tot nu toe dit jaar uitgeschreven 

in het Noorderplantsoen en voor welke overtredingen? Hoeveel was dat in heel 2017 en 

2016? 

• Hoeveel boetes zijn er door medewerkers van de politie tot nu toe dit jaar uitgeschreven in 

het Noorderplantsoen en voor welke overtredingen? Hoeveel was dat in heel 2017 en 2016? 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Herman Pieter Ubbens 

René Bolle 

 

CDA – fractie 

 

 


