
Schriftelijke vragen ex Art 38 RvO 

 

Aan: Het college van B&W van Groningen 

Betreft: Rollend Goed en Het Wieland 

Datum: 27 01 2021 

Geacht College, 

De afgelopen jaren is onze gemeente twee woongroepen rijker geworden. Het gaat om Rollend Goed 

en Het Wieland, bestaande uit mensen die er voor kiezen met verrijdbare wagens op braakliggende 

terreinen te wonen.  

Met Rollend Goed was het college in goed overleg. Zij bewoonden eerst de vloeivelden en hebben deze 

verlaten toen het college daar bouwplannen in uitvoering zou brengen. Vervolgens hebben zij sinds 

augustus 2020 het terrein bij Ulgersmaweg 38-2 bewoond. Vanwege een aangezegde dwangsom zijn 

zij daar na een half jaar weer vertrokken. Vervolgens hebben zij hun wagens op het Simmerenterrein 

gezet, waar het college deze plek met hardhandige politie-inzet heeft laten ontruimen. De wagens zijn 

naar de Gideonbult gesleept waarbij enkele wagens beschadigd zijn geraakt. 

Ook wil het college dat  Het Wieland , die inmiddels een jaar het slibdepot bewonen maar dat over 

enkele dagen moeten verlaten, haar wagens tevens op de Gideonbult neerzet.  

Beide groepen stellen dat de nieuwe plek geen geschikte woonlocatie is. Het college is al jaren op de 

hoogte van de wens van een paar groepen om op een terrein in de buurt van de stad te gaan wonen. In 

de woonvisies van de afgelopen tijd staat ook dat er naar een geschikte locatie wordt gezocht. 

Onze fracties stellen daarom graag de volgende vragen aan het college: 

1. Waarom heeft het college heeft er voor gekozen om niet eerst in overleg te gaan met Rollend 

Goed nadat zij het Simmerenterrein zijn gaan bewonen? 

2. Rollend Goed schrijft in een brief aan de raad dat ten tijde van de ontruiming op 17 januari 

enkele bewoners al 36 uur op het terrein aanwezig waren, daarmee formeel woonrecht hadden 

opgebouwd, en dit konden bewijzen met Twitterposts en foto’s waarop duidelijk een datum en 

tijdstip te zien was. Kan het college dit bevestigen en uitleggen? Zo nee, hoe zit het dan?  

3. Rollend Goed is vlak voorafgaand aan de ontruiming een kort geding gestart. De Hoge Raad 

oordeelde in 2011 dat het OM pas tot strafrechtelijke ontruiming mag overgaan nadat krakers in 

de gelegenheid zijn gesteld een kort geding aan te spannen. Rollend Goed stelt dat zij het 

aangespannen kort geding hebben gecommuniceerd naar de politiewoordvoerder, het OM en de 

landsadvocaat. Toch is de ontruiming ingezet. Kan het college dit bevestigen en uitleggen? Zo 

nee, hoe zit het dan?  



4. Waarom zijn de bewoners opgepakt en hun wagens versleept en heeft de gemeente hen niet zelf 

de mogelijkheid geboden om te vertrekken binnen een redelijke termijn? 

5. In beantwoording van schriftelijke vragen van de PvdD en Student en Stad van december 2020 

geeft het college aan dat de externe factoren van het Gideonterrein niet optimaal zijn. Is het 

college van mening dat het aantal en zwaarte van de externe factoren bij het Gideonterrein veel 

groter is dan bij het slibdepot of de Ulgersmaweg? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 

6. Sommige woonwagens kunnen nu niet meer vervoerd omdat ze beschadigd zijn geraakt bij de 

verplaatsing van de wagens. Kan het college de schade van de woonwagens bevestigen? Gaat 

het college de geleden schade vergoeden? Zo nee, waarom niet? 

7. Kan het college bevestigen dat de Provincie Groningen en/of de Omgevingsdienst zijn 

langsgekomen op de Gideonlocatie om te bezien of de locatie voor bewoning valt te gedogen 

aangezien bewoning hier wettelijk niet is toegestaan vanwege de 10-6 contour van het Besluit 

externe veiligheid inrichtingen? Zo ja, wat was hiervan de uitkomst? Valt hiervan een 

rapportage te lezen? 

8. Op vrijdagavond zijn palletpaden aangelegd om het terrein beter bereikbaar te maken. Omdat 

dit houten paden zijn die inmiddels al onder de blubber zitten (zie foto’s), is het de vraag of dit 

een echte oplossing is. De paden zijn glad en er is een aannemelijke kans om uit te glijden. Kan 

het college bevestigen dat de Veiligheidsregio vorige week de Gideonlocatie als acuut zorgelijk 

aan heeft gemerkt omdat het door de modder onbereikbaar was voor de hulpdiensten? Zo ja, 

wat is het oordeel van de Veiligheidsregio over de huidige situatie?  

9. Is het college, de huidige omstandigheden op het terrein in ogenschouw nemende, nog van 

mening dat Het Wieland 1 februari het slibdepot moet verlaten en terecht kan op de 

Gideonlocatie? Zo ja, aan de hand van welke factoren beoordeelt het college de Gideonlocatie 

als acceptabel voor (tijdelijke) bewoning?  
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