
Groningen, 17 november 2018 

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 41 RvO inzake juridische kwesties en advocaatkosten 

 

Geacht college, 

In het Dagblad van het Noorden van zaterdag 17 november bericht de krant over een miljoenenclaim 

die de gemeente Groningen boven het hoofd hangt¹. Het gaat hier om een rechtszaak tussen de 

gemeente Groningen en Recyclingbedrijf Simmeren Schroot. Simmeren Schroot geeft aan mogelijk 

een claim neer te willen leggen van 20 miljoen euro.  

De CDA fractie vindt het een verhaal van absurde proporties. Men is na het horen of lezen van het 

verhaal geneigd te zeggen dat het bijna niet waar zou kunnen zijn. Toch lijkt e.e.a. gestaafd te 

worden. Dhr. Van der Leij lijdt in ieder geval onder deze decennia lang slepende kwestie. Het CDA wil 

niet te specifiek op deze procedure tussen van Simmeren Schroot en de gemeente Groningen in 

gaan, maar heeft naar aanleiding daarvan wel enkele verhelderende vragen die daaruit voortvloeien 

en algemene vragen over de juridische procedures van de gemeente Groningen.  

1. Heeft het college kennis genomen van het artikel ‘Kafka aan de Kade’ in de 

weekendbijlage van het Dagblad van het Noorden van 17 november?  

2. Is het college op de hoogte van een actuele juridische procedure met Simmeren Schroot 

en daarbij horende mogelijke claim? Zo ja, vanaf wanneer is het college op de hoogte van 

deze claim en lopende procedure?  

3. Hoe duidt het college in algemene zin het verhaal wat uiteen is gezet over deze kwestie 

met Simmeren Schroot in het eerder genoemde krantenartikel?  

4. Wanneer en op welke wijze heeft het college de gemeenteraad op de hoogte gehouden 

van deze slepende kwestie met Simmeren Schroot? Als dit niet is gebeurd, waarom niet?  

5. Simmeren Schroot geeft aan over de jaren tenminste 1 miljoen euro kwijt te zijn aan 

juridische kosten. Hoeveel juridische kosten zijn er door de gemeente Groningen 

gemaakt in de zaak tegen Simmeren Schroot over al deze jaren? Kunt u deze kosten 

splitsen in interne kosten (ambtelijke inzet) en kosten die gemaakt zijn voor externe 

inhuur zoals bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – advocaatkosten?  

6. Hoeveel actuele rechtszaken en/of juridische procedures lopen er tegen de gemeente 

Groningen en vice versa?  

7. Wat is de hoogte van eventuele claims die verbonden zijn aan deze rechtszaken?  

8. Kan het college aangeven wat de jaarlijkse externe juridische kosten zijn geweest in de 

afgelopen collegeperiode 2014-2018? Zo nee, waarom niet?  

9. Ook de gemeente heeft uiteraard procesrecht. Kan het college aangeven op welke wijze 

en door wie de afweging gemaakt wordt om al dan niet te schikken of door te 

procederen in een rechtszaak? Worden deze afwegingen in college verband gemaakt? Zo 

niet, waarom niet?  

 

 

 



 

10. In hoeverre verhouden de externe juridische kosten zich tot het aanbestedingsrecht? Kan 

het college aangeven in welke gevallen juridische kosten onder het aanbestedingsrecht 

zouden vallen?  

 

 

Hoogachtend, 

 

René Bolle 

CDA Groningen 

 

 

 

¹https://www.dvhn.nl/groningen/Groningen-hangt-miljoenenclaim-van-schrootbedrijf-

boven-het-hoofd-23825131.html  
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