
Vragen voor het vragenuur 24 juni om 17.50 – 18.30 uur

I Vragen van de VVD-fractie over campers bij het Paterswoldsemeer

Als het mooi weer is wordt er volop gerecreëerd op vele plekken in onze gemeente en ook aan het 

Paterswoldsemeer. Zeker nu het strand De Lijte een upgrade heeft gehad en er een strandpaviljoen is 

gekomen is het er op zonnige dagen erg druk.

De parkeerplaats bij het strand is dan ook vaak vol. Helaas niet alleen met auto’s maar ook met 

campers. Het terrein kent een 6 tal vrije camperplaatsen en voor het overige geldt een camper-

verbod. 

Blijkbaar is er behoefte aan meer camperplaatsen, want zeer regelmatig staan er camper op de 

parkeerplaats. Deze campers staan ‘overdwars’ en nemen soms wel 4/5 parkeerplaatsen in, 

gedurende 3 dagen.

Dit heeft tot gevolg dat er voor de daggasten weinig parkeerruimte over is. Deze parkeren dan de 

auto’s is de berm, op het fietspad, met alle risico’s van dien.

Wij zouden graag zien dat de parkeerplaats beschikbaar komt voor de daggasten van het strand en 

het paviljoen en dat dat niet volledig door campers in beslag wordt genomen. Zeker nu we 

verwachten dat de komende zomer volop in eigen land en eigen omgeving wordt gerecreëerd vinden 

wij het van belang dat er voldoende parkeerruimte beschikbaar is. 

Onze vragen zijn de volgende:

1. Bent u bereid -al dan niet samen met het Meerschap- om handhavend op te treden tegen 
campers die daar staan waar ze niet mogen staan? Wat ons betreft niet met boetes maar 
met de oproep om de camper te verplaatsen en dan eventueel pas een boete opleggen.

2. Bent u bereid om te zoeken naar nieuwe camperplaatsen elders in de gemeente dan wel 
samen met de provincie naar nieuwe camperplaatsen in de provincie?

II Vragen van de PVV-fractie over de rolhellingbaan fietsenstalling Groninger Forum 

Op woensdag 17 juni jl. constateerden wij een niet werkende rolhellingbaan (zie foto) bij het 
Groninger Forum. Veiligheidsbeambten vertelden mij dat deze rolhellingbaan al geruime tijd niet 
werkt en dat mensen die er nu noodgedwongen lopend gebruik van maken met name bij nat weer 
uitglijden met bijna-ongelukken tot gevolg.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de PVV Groningen de volgende vragen:

1. Kan het College aangeven waarom deze defecte rolhellingbaan naast het Groninger Forum 
(zie foto) nog niet is gerepareerd? 
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2. Wat gaat het College van B&W concreet doen om deze rolhellingbaan op korte termijn weer 
aan de praat te krijgen? 

3. Is het College bereid om te onderzoeken wat er aan de slijtlaag van deze defecte 
rolhellingbaan kan worden gedaan die bij nat weer spekglad blijkt te worden?

III Vragen van de fractie van Student&Stad over alcoholverbod Noorderplantsoen

Gras van het Noorderplantsoen  Afgelopen donderdag kondigde de burgemeester aan 
dat het gedoogbeleid op het alcoholverbod in het Noorderplantsoen geschrapt 
wordt. Inwoners die genieten van een versnapering zullen aangesproken worden 
en verzocht om hun activiteiten stop te zetten. Enerzijds viel in de media terug te 
lezen dat de maatregelen zijn getroffen in verband met een groep van tien tot 
dertig oproerkraaiers:  “Zij  veroorzaken voornamelijk  in  het gebied rondom de 
vijver  overlast.  'Dan  moet  je  denken  aan  lawaai,  harde  muziek,  drank-  en  
drugsgebruik  en  het  aanspreken  van  mensen',  zegt  woordvoerder  Hans  
Coenraads. De gemeente heeft de groepen volgens hem goed in beeld.”1

Student en Stad is het er mee eens dat de overlast moet verdwijnen, maar vindt 
wel dat je je dan specifiek moet richten op de onruststokers. Anderzijds is de raad 
geïnformeerd over deze ontwikkelingen in het kader van de coronamaatregelen. 
Het verbod zou er komen om de coronamaatregelen beter te kunnen handhaven. 
Immers, zo was de gedachte, aangeschoten mensen zijn minder geneigd gehoor 
te geven aan oproepen van handhavers en politie. Begrijpelijk vanuit algemeen 
oogpunt, onbegrijpelijk vanuit het in het licht van recente gebeurtenissen. Zo was 
het op hemelvaartsdag druk in het Noorderplantsoen, te druk, maar bleek één 
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oproep van de politie genoeg om vele bezoekers van het Noorderplantsoen naar 
huis te krijgen en de drukte daarmee op te heffen. Wat Student en Stad betreft 
mag  dat  niet  beantwoord  worden  met  een  alcoholverbod  in  het 
Noorderplantsoen. Men heeft juist laten zien heel meewerkend te zijn en dient 
eerder beloond te worden dan ‘bestraft’. Student en Stad ziet dan ook andere 
mogelijkheden om de overlast tegen te gaan. De gemeente geeft namelijk aan 
dat  zij  de  groepen goed in  beeld  heeft.  Daarnaast  blijkt  uit  gesprekken met 
bewoners dat zij nog altijd vele meldingen doen en verschillende onruststokers 
daardoor goed in beeld zijn en tevens opgepakt zijn. Dat geeft de mogelijkheid 
om -bijvoorbeeld- een gebiedsverbod aan te vragen / in te stellen voor individuen 
in plaats van een verbod voor iedereen. 

Alle  mensen,  Stadjers  en  Studenten,  moeten  op  het  gras  van  het 
Noorderplantsoen van een biertje kunnen genieten, juist nu. Veel inwoners gaan 
door corona namelijk niet op vakantie.  De vele mensen die klein behuisd zijn 
nemen we nu nóg een mogelijkheid tot ontspanning en recreatie met biertje of 
wijntje af. En juist in de zomerperiode zijn er minder studenten in de stad en 
gebruiken veel  Stadjers  het gras van het Noorderplantsoen.  Daarom heeft  de 
fractie van Student en Stad de volgende vragen aan het college: 

1. Waarom is de keuze gemaakt om het gedoogbeleid op het nuttigen van een 
alcoholhoudende dranken op te heffen? 

2.  Beseft  het  college  zich  de  impact  die  dit  met  zich  meebrengt  voor  vele 
inwoners? 

3. Is het in de ogen van het college redelijk om vele inwoners de gevolgen te 
laten ondervinden van de acties van een kleine groep onruststokers? 

4. Hadden er ook andere oplossingen gekozen kunnen worden, bijvoorbeeld een 
gebiedsverbod voor de personen in kwestie, in plaats van een algeheel verbod? 

5. Is het college voornemens om andere oplossingen te onderzoeken en wil het 
college overwegen deze in  werking te  stellen in  plaats  het  opheffen van het 
gedoogbeleid? Zo nee, waarom niet?

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/709676/Burgemeester-strakkere-aanpak-in-
Noorderplantsoen-alcohol-en- barbecuesverboden 
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