
Vragen voor het vragenuur 10 februari van 15.30 – 16.20 uur (Radesingel, raadsleden digitaal via 

Starleaf)

I vragen namens alle raadsfracties over een vaarverbod voor de diepenring (Femke Folkerts) 

Gaistoe mit scheuvelen?

Denkend aan Holland zag Marsman ‘breede rivieren traag door oneindig laagland gaan’. Wie zijn wij 

om dat met hem oneens te zijn? Zie ons pleidooi daarom maar als  een aanvulling.  Wij  zien die  

wateren en dat laagland ook, maar als het kan het liefst met een laagje ijs er op. Wij zouden wel een 

regel willen toevoegen aan het beroemd gedicht: ‘… zie ik, vele mensen schaatsend over knerpend  

natuurijs gaan’. 

Schaatsen op natuurijs is folklore en biedt jong en oud een unieke ervaring. We schaatsen en geven  

zo uitdrukking van ons levensgevoel en idealen van het zijn van buitenmensen, van doorzetters en 

toch ook wel levensgenieters. 

Het  is  ontzettend  jammer  dat  door  klimaatverandering  schaatsen  op  natuurijs  niet  vaak  meer  

mogelijk is.  Juist in deze tijden waarin je zou kunnen zeggen dat je denkend aan Holland, vooral 

verschillende groeperingen ruzie met elkaar ziet  maken, zou het ontzettend welkom zijn om iets  

verbindends te ondernemen en samen het leven te vieren. Schaatsen op natuurijs is daarvoor – ook 

met inachtneming van de coronamaatregelen - bij uitstek geschikt! 

Onze vragen aan het college zijn daarom:

1. Deelt u de overtuiging van onderstaande partijen dat schaatsen op natuurijs een bijzondere, 

gezonde en vooral fijne activiteit is voor velen en dat voor optimaal ijspret, een maximale kans op 

zoveel mogelijk veilig natuurijs belangrijk is?

2. Heeft uw college kennis genomen van berichten uit verschillende delen van het land dat elders al 

vaarverboden worden afgekondigd, waaronder Utrecht en Amsterdam, en ook waterschappen 

maatregelen treffen om ijsvorming te stimuleren?123

3. Is uw college op de hoogte van de inspanningen4 van de waterschappen Hunze en Aa’s en 

Noorderzijlvest5 om te doen wat mogelijk is voor optimale ijscondities?

1https://www.utrecht.nl/nieuws/nieuwsbericht-gemeente-utrecht/de-gemeente-utrecht-stelt-vaarverbod-in-

om-ijsgroei-te-bevorderen-voor-schaatsplezier/

2https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/college/wethouder/egbert-de-vries/persberichten/

amsterdam-sluit-sluizen-ijsgroei/

3https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1033237-provincie-stelt-vaarverbod-voor-ijsgroei-wetterskip-doet-

sluizen-dicht

4 https://www.noorderzijlvest.nl/actueel/vorst/ 

5 https://fb.watch/3vDgJ3FeQA/ 
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Met enige verbazing lazen de partijen de berichtgeving dat de gemeente pas later deze week bereid 

is eventueel een vaarverbod af te kondigen.67 Partijen zijn bang hiermee kostbare dagen te verliezen. 

Daarnaast zorgt een in het begin kapot gevaren ijsvloer later vaak voor lelijk en gevaarlijk schaatsijs.

3. Bent u bereid om, gezien de hoopgevende ijsgroeimodellen8, zo snel mogelijk samen met de 

provincie tot een optimaal vaarverbod op zoveel mogelijk waterwegen te komen? (Onoverkomelijke 

uitzonderingen van routes die echt onmisbaar zijn voor beroepsvaart daargelaten)

4. Bestaat er in Groningen (gelijk elders9) een “Schaatsprotocol” of “IJsnota” zodat bij voorspelde 

vrieskou duidelijk is wanneer elke instantie welke maatregel neemt voor optimale ijsgroei? Zo nee, is 

het college bereid of samen met provincie, waterschappen en andere belanghebbenden – zoals de 

plezier,- en beroepsvaart, zo’n gezamenlijk protocol op te stellen?

Met betrekking tot het vaarverbod vragen we het college, gezien de urgentie, nadrukkelijk om, 

indien mogelijk al eerder dan het politieke vragenuur van woensdag 10 februari, actie te 

ondernemen. 

II vragen van D66 over plannen met het Heerenhuis (Tom Rustebiel)

Onder bewoners van de Hortusbuurt zijn zorgen ontstaan over de plannen die er zijn met het 

voormalige Cafe-Restaurant het Heerenhuis. Het plan van een bekende zou zijn om het 

karakteristieke pand te verbouwen tot appartementen. Vorige maand uitte de gemeenteraad zijn 

zorgen over de verbouw van karakteristieke panden en omwonenden denken nu dat het karakter 

van het Heerenhuis verloren gaat bij deze verbouwplannen. De omgevingsvergunning zou zijn 

aangevraagd op 24-12. Daarover heeft de fractie van D66 de volgende vragen:

1 Is het college bekend met de plannen die er zijn met het Heerenhuis?

2 Moet voor deze plannen de bestemming worden aangepast van horeca naar wonen?

3 Biedt deze bestemmingswijziging kansen voor de gemeente om invloed te hebben op het project? 

6https://www.rtvnoord.nl/nieuws/787212/Geen-vaarverbod-op-Groninger-diepen-Vorstperiode-te-kort 

7https://www.sikkom.nl/vaarverbod-op-grachten-utrecht-en-adam-om-ijsgroei-te-stimuleren-in-grunn-niet/ 

8https://www.knmi.nl/nederland-nu/weer/waarschuwingen-en-verwachtingen/extra/ijsdikte-

watertemperatuur 

9 https://www.waternet.nl/nieuws/2018/februari/ook-amsterdam-voert-ijsnota-in/ 
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