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Voorlopige agenda van de
commissie Beheer en Verkeer van 8 december 2010

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie Beheer
en Verkeer

Datum: woensdag 8 december 2010
Aanvang: 20:00 tot 22.30 uur
Locatie: Nieuwe raadzaal
Voorzitter: Mevrouw A.M.J. Riemersma
Griffier: mevr. F. Hijlkema; (050) 367 76 89
Documenten: verslag 8 december (pdf)

A. Algemeen deel

A.1. Opening en mededelingen

A.2. Vaststelling agenda

A.3. Lange-termijnagenda en lijst moties en toezeggingen

A.4. Conformstukken
Raadsvoorstel: Aanschaf 5 nieuwe parkeerautomaten Kop van Oost
Raadsvoorstel: Kredietaanvraag sanering riolering 2011
Raadsvoorstel: Begrotingswijziging ten behoeve van de sanering ter plaatse van het
Helperplein
Raadsvoorstel: Wijziging Verordening havengeld
Raadsvoorstel: Nacalculatie 2010 HOV-as West Koeriersterweg
Raadsvoorstel: Verkeerssituatie Stadspark
Raadsvoorstel - gr10.2460763 (pdf)
Raadsvoorstel - gr10.2463706 (pdf)
Raadsvoorstel - gr10.2463709 (pdf)
Raadsvoorstel - gr10.2463707 (pdf)
Raadsvoorstel - gr10.2465143 (pdf)
Raadsvoorstel - gr10.2464180 (pdf)

A.5. Rondvraag

B. Inhoudelijk deel

B.1. Collegebrief d.d. 15 november 2010: Sleutelrapportage mei - augustus 2010
Collegebrief - gr10.2460724 (pdf)

B.2. Raadsvoorstel: Afvalbeheerplan 2011-2015: Van afval tot grondstof
Raadsvoorstel - gr10.2432266 (pdf)
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B.3. Nota Dierenwelzijn (op verzoek van de Partij voor de Dieren)
Bijlage - dierenwelzijnsnota (pdf)

C. Huishoudelijk deel

C.1. Ingekomen stukken en stukken ter kennisname

C.2. Vaststelling verslag van de vergadering van de raadscommissie Beheer en Verkeer
d.d. 10 november 2010
verslag 10 november (pdf)

Bij commissievergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht bij de in-
houdelijke agendapunten (inclusief de conformstukken onder A) en de rondvraag.
U krijgt dan drie minuten de gelegenheid de commissieleden te vertellen hoe u over
een onderwerp denkt. Voor aanmelding en informatie kunt u terecht bij de commis-
siegriffier. De agenda’s zijn onder voorbehoud. De definitieve agenda’s worden in
de vergadering vastgesteld.
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VERSLAG RAADSCOMMISSIEVERGADERING BEHEER EN VERKEER 
 
BV nr.: 10/10 
Datum: 8 december 2010 
Tijd:  20.00 – 22.30 uur 
 
Aanwezig: dhr. J. Spakman (voorzitter), dhr. A. de Rooij (PvdA), dhr. W. Moes (PvdA), dhr. J. Evenhuis 
(VVD), mw. S.A. Koebrugge (VVD), dhr. J. Seton (CDA), dhr. M.T. Gijsbertsen (GroenLinks), dhr. 
V.G.F. Möhlmann (GroenLinks), dhr. J. Luhoff (D66), dhr. B. Benjamins (D66), mw. H. Rademaker (SP), 
dhr. J.P. Dijk (SP), mw. I. Jongman-Mollema (ChristenUnie), dhr. R.J. Prummel (Stadspartij), dhr. 
B. Copinga (Stadspartij), dhr. J. van Rooij (Student&Stad), dhr. G.J. Kelder (PvdD). 
De wethouders: mw. C.T. Dekker, mw. J. A. Visscher. 
Namens de griffie: mw. F. Hijlkema (commissiegriffier). 
Afwezig met kennisgeving: mw. A.M.J. Riemersma (Stadspartij). 
Verslag: dhr. Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland). 
 
 
A.1. Mededelingen voorzitter en wethouders 
De voorzitter: 

• Aanwezig zijn stagiaires van Puur Politiek. 
• D66 heeft een nieuw lid in de commissie: Berndt Benjamins. 
• Bijeenkomst Regiotram 13 januari: tot vrijdag nog onderwerpen aan te brengen. 
• Bijeenkomst ontwikkelmodellen Stationsgebied: 1 februari 2011. 
• Excursie ontwikkeling binnenstad naar Maastricht op 10 en 11 maart 2011. 

Wethouder Visscher: 
• Stadsstrand Euroborg, verlenging tijdelijke huurcontract: het college heeft besloten tot 

tijdelijke verlenging met voorwaarden om overlast te beperken. Het is maatwerk, de algemeen 
geldende voorwaarden zijn niet toegepast. De commissie ontvangt een brief. 

• Regionale voedselvisie regio Groningen-Assen: het boekje ligt klaar. 
 
A.2. Vaststelling agenda 
De voorzitter: 

• De nota Dierenwelzijn onder B.3. wordt van de agenda gehaald. 
• GL wil de N 361 bespreken, dit wordt punt B.2. 
• B.3. wordt het Afvalbeheerplan. 
• Het conformstuk over Havengeld wordt op verzoek van het CDA bespreekstuk B.4. 

De agenda wordt met inachtneming van het bovenstaande gewijzigd vastgesteld. 
 
A.3. Lange termijnagenda en lijst van moties en toezeggingen 
Geen opmerkingen. 
 
A.4. Conformstukken 
 1. Raadsvoorstel: Aanschaf vijf nieuwe parkeerautomaten Kop van Oost 
Het voorstel gaat als conformstuk naar de raad van 15 december 2010. 
 2. Raadsvoorstel: Kredietaanvraag sanering riolering 2011 
Mw. Rademaker (SP): 

• waarom zit de riolering voor Bruilwering niet in deze kredietaanvraag? 
Wethouder Visscher: 

• In de eerste helft van 2011 komt een plan met kostendekking voor de riolering Bruilwering. 
Het voorstel gaat als conformstuk naar de raad van 15 december 2010. 

3. Raadsvoorstel: Begrotingswijziging ten behoeve van de sanering ter plaatse van het 
Helperplein 

Dhr. Seton (CDA): 
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• Het duurt erg lang, wil de gemeente wachten tot de juridische procedure is afgelopen en dan 
pas tot sanering overgaan? 

Dhr. Copinga (Stadspartij): 
• Op welke termijn vindt de sanering plaats? 
• Wat gebeurt met het voorterrein? 

Wethouder Dekker: 
• Het college neemt de eerste fase van de sanering voor zijn rekening, dat kost 200.000 euro. 

Bewoners moeten dieper kunnen graven dan 30 cm. Het gebeurt op korte termijn. Er is goed 
overleg met de bewoners, ook over het kostenverhaal. 

• Het voorstel gaat als conformstuk naar de raad van 15 december 2010. 
 4. Raadsvoorstel: Wijziging verordening Havengeld 
Dit stuk wordt bespreekstuk onder B.4. 
 5. Raadsvoorstel: Nacalculatie 2010 HOV-as West Koeriersterweg 
Dhr. Seton (CDA): 

• Inbreng van de grond: er staat dat de grond in de begroting geen financiële vertaling heeft 
gehad. Wat betekent dit en kan dit in het vervolg worden voorkomen? 

Wethouder Dekker: 
• De wethouder komt er schriftelijk op terug. 

Het voorstel gaat als conformstuk naar de raad van 15 december 2010. 
 6. Raadsvoorstel: Verkeerssituatie Stadspark 
Mw. Jongman (CU): 

• Wanneer vindt nadere besluitvorming plaats? Hoe lang blijft deze situatie gehandhaafd? 
Wanneer spreekt de raad erover? 

• In februari ontvangt de raad de bevindingen over calamiteiten. Staat dit los van de algehele 
besluitvorming? 

Mw. Rademaker (SP): 
• Worden volgend jaar de definitieve maatregelen aangelegd, de doseersystemen en de 

detectielussen? 
Dhr. Seton (CDA): 

• Wil met open vizier naar alle gewijzigde omstandigheden kijken inclusief de 
calamiteitenroute. 

Dhr. Moes (PvdA): 
• Hoe vaak staan de verkeersregelaars er? 
• Is de Gasunie betrokken bij de taskforce regio Groningen-Assen? 

Wethouder Dekker: 
• Leest passage voor van de ontbrekende pagina 4: het betekent dat eerst is gekozen voor 

verkeersregelaars in afwachting van de doseerlichten. 
• Het systeem met verkeersregelaars wordt in februari bekeken en dan kan het doseersysteem 

worden ingevoerd. 
• Het lastige is dat het college iets heeft besloten dat ingaat tegen het raadsbesluit. De 

wethouder zegt te moeten handelen, omdat ze met deze verkeerssituatie werd geconfronteerd. 
• Na driekwart jaar wordt het systeem geëvalueerd. Als dit echt niet werkt, komt de afslag 

dichterbij. Gasunie kan kijken naar haar eigen werkindeling. 
De voorzitter: 

• Het onderwerp wordt toegevoegd aan de LTA-lijst met als titel ‘Overzicht en beoordeling 
voor- en nadelen’. 

Het voorstel gaat als conformstuk naar de raad van 15 december 2010. 
 
A.5. Rondvraag 
Mw. Rademaker (SP): 

• Zoutvoorziening aan burgers via de wijkposten: kan dit weer mogelijk worden gemaakt? 
Dhr. Seton (CDA): 

• Verkeersveilige omgeving scholen, Selwerd: wordt de omgeving van scholen meegenomen? 
Dhr. De Rooij (PvdA): 
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• Verlichting onder viaduct Parkweg-Hoornsediep: kan dit worden verbeterd? 
Mw. Jongman (CU): 

• Eens met de vraag van dhr. De Rooij. 
• Gebruik winterbanden bij taxivervoer kinderen: graag memo hierover. 

Dhr. Copinga (Stadspartij): 
• Strooizout voor burgers, gladde stoepen: er is bij de wijkposten geen zout beschikbaar. 

Wethouder Visscher: 
• Verlichting viaduct Parkweg: de raad ontvangt op korte termijn informatie. Over openbare 

verlichting bestaan afspraken met Enexis. Communicatie met buurten wordt verbeterd. 
• Strooizout voor burgers: de raad heeft een brief ontvangen met een evaluatie over afgelopen 

winter. Daarin staat dat het alleen gebeurt bij extreme omstandigheden. De wethouder bekijkt 
het nader om tot een heldere aanpak te komen en die komt op de website. 

• Gladde stoepen: de gemeente houdt hoofdroutes sneeuwvrij. Bewoners worden opgeroepen 
hun eigen stoepje schoon te houden. 

Wethouder Dekker: 
• Gebruik winterbanden bij leerlingenvervoer: dit kan in de aanbesteding worden meegenomen. 

De wethouder zegt toe het uit te zoeken. 
 
B.1. Collegebrief d.d. 15 november 2010: Sleutelrapportage mei-augustus 2010 
Inspreker dhr. Van der Veen zegt dat fase 1Julianaplein vanuit de Langmangelden gereed is. Er 
moet nog een evaluatie komen over de voorspelde en gerealiseerde milieueffecten. Graag de raad en 
de bevolking betrekken. Tweede punt: spreker stelt voor de oostwand van de Grote Markt te 
handhaven op de plek waar hij nu is. Een tram door de Oosterstraat past niet. 
Dhr. Seton (CDA): 

• Sloop Naber parkeergarage start in januari 2011: waar moeten mensen hun auto’s parkeren? 
Dhr. Moes (PvdA): 

• Decemberactie parkeergarage Boterdiep: de actie is prima, maar het niet volledig 
kwijtschelden van de naheffingsaanslag is een risico. Hoe wordt dit eventueel gedekt? 

• Station Europapark: is oplevering eind 2011 conform de planning? 
• Zuidelijke ringweg: spoorovergang Oosterpoort zou in 2013 dichtgaan. Klopt dit en hoe staat 

het dan met de bereikbaarheid van de wijk? 
• Zuidelijke ringweg, plan van aanpak RWS voor de Planstudie: graag raad snel informeren. 
• Zuidelijke ringweg, het gat tussen begroting en budget: hoe wordt daarmee omgegaan? 

Dhr. Gijsbertsen (GL): 
• Sontbrug: wordt de planning gehaald zoals gegeven in de brief van een maand geleden? Komt 

het plan begin 2011 naar de raad? 
• Station Europapark: treedt daadwerkelijk geen vertraging op?  
• Zuidelijke ringweg: het ‘BVA’ blijft binnen het budget, hoe zit dat? 

Dhr. Kelder (PvdD): 
• Project Eriba: graag tijdig de raad informeren over de omstandigheden waarin de proefdieren 

verblijven. 
• Fietsenstalling Europapark: er is hierover toch al een besluit genomen? kan het college 

toezeggen dat het doorgaat? 
Dhr. Evenhuis (VVD): 

• De rapportage ziet er goed uit. 
• Damsterdiepgarage: de uitspraak in verband met de arbitrage kan nog lang duren. Wat indien 

de eventuele betaling lang duurt? 
• Euroborg: wanneer ontvangt de raad voorstellen betreffende het verkeer? 

Dhr. Prummel (Stadspartij): 
• Is de investeringsbeslissing over Kop van Oost fase 2 al genomen? 

Mw. Jongman (CU): 
• Eens met de vragen over de zuidelijke ringweg. BVA: er staan onduidelijke zinnen in de 

rapportage, komt het nog terug in de raad? 
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• Tijdstippen besluitvorming: eens met het voorstel van het college, dus twee momenten. 
Dhr. Luhoff (D66): 

• Zuidelijke ringweg: eens met de andere vragen. 
• Voorstel twee keer per jaar rapporteren: graag over besluiten als “Gemeenteraad aan het 

bestuur” is geëvalueerd, midden 2011. 
Wethouder Dekker: 

• Europapark: het is een groot project, de wethouder kan niet aangeven dat er geen vertraging is. 
De herinrichting Helperzoom komt binnenkort naar de raad. 

• Zuidelijke ringweg: het bestuurlijk voorkeursalternatief is op hoofdlijnen. Het verschil tussen 
het budget van 624 miljoen en de opgave van 715 miljoen euro: het ministerie heeft akkoord 
gegeven en er kan worden gestart. De raad ontvangt zeer binnenkort een brief. 

• Sontbrug: dit komt in januari terug in commissie, inclusief scenario’s en een voorstel. 
• Spoorovergang Esperantokruising: Prorail zal bij toenemend treinverkeer zeggen dat de 

overweg eruit moet. Er komt overleg, de overweg is niet voor 2013 dicht. Er is een samenhang 
met de aanpak van de zuidelijke ringweg. 

• Boterdiep en een eventuele naheffing: dan zal de discussie gaan over betaling vanuit reserve 
grondzaken of vanuit het parkeerbedrijf. 

• Naberpassage: als de parkeergarage Naberpassage is gesloopt, kan men goed bij de 
parkeergarage Boterdiep terecht. 

• Fietsenstalling Europapark: de financiering is het knelpunt. Het komt in februari terug. 
• Kop van Oost: het is geen investering van de gemeente. De raad wordt geïnformeerd als er een 

verkeerde verhouding is tussen het aantal parkeerplaatsen en het aantal volgens het voorschrift 
in het bestemmingsplan. 

• Damsterdiepgarage, de arbitrage: de wethouder komt erop terug. 
• Verkeersmaatregelen bij Euroborg: in januari worden de maatregelen uitgevoerd. 
• Zuidelijke ringweg: in januari is een grote informatieavond voor bewoners. 

De voorzitter: 
• De commissie stemt in met het twee keer jaar rapporteren met de opmerking dat het actuele 

rapportages dienen te zijn. 
 
B.2. N 361 (op verzoek van GL) 
Dhr. Gijsbertsen (GL): 

• GL vindt dat de Koningslaagte moet worden behoed voor deze weg. De brief van het college 
van 22 november 2010 aan de provincie is goed. Complimenten voor het collegestandpunt. 

• Wat is de huidige stand van zaken in het dossier gezien de bewegingen bij andere gemeenten. 
• Hoe is het contact van het college met de provincie en wat gebeurt met de opmerking van de 

gedeputeerde over de juridische positie van de gemeente. 
• Is steun te verlenen aan de bewoners van de Noorderhogebrug? 
• Het gaat om een zakelijke relatie tussen gemeente en provincie.  

Dhr. De Rooij (PvdA): 
• De PvdA is niet gelukkig met het tracé door de Koningslaagte. 
• Probleem Mensingeweer moet wel worden opgelost, dat vindt iedereen. Spreker verzoekt de 

wethouder dit door te geven aan de provincie. 
• Winsum en de relatie met Bedum: in het dossier ontbreekt een integrale afweging. Ook 

ontbreekt het aan normaal bestuurlijk overleg. 
• Pleit voor overleg tussen bestuurders van de gemeenten en de provincie. 

Dhr. Evenhuis (VVD): 
• De VVD is voor het voorstel van wethouder Dekker. Spreker geeft uitleg over de bottom up 

benadering bij de standpuntbepaling van de fractie. 
• De VVD staat achter het alternatief Dekker om vanaf Adorp de huidige weg op te waarderen 

en de Koningslaagte te sparen. 
• De VVD betreurt dat er te weinig geld is en dat enkele gemeenten er voor op moeten draaien. 

Is het MIRT ooit een oplossing geweest?  
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• De gemeente moet kunnen procederen tegen de provincie indien meningen haaks tegenover 
elkaar staan. 

Dhr. Prummel (Stadspartij): 
• Het standpunt is niet gewijzigd. 

Dhr. Van Rooij (S&S): 
• Eens met de vorige sprekers die zeggen dat de provincie geen oog heeft voor het alternatief 

van de gemeente. 
Dhr. Seton (CDA): 

• Het CDA heeft een ander standpunt, maar legt zich neer bij de meerderheid van de raad. 
• Spreker begrijpt niet waarom sommige mensen de Crisis- en Herstelwet opvoeren. 

Dhr. Luhoff (D66): 
• Eens met het standpunt van het college dat de Koningslaagte moet worden gespaard. 
• Bestuurlijk overleg: graag uitleg over de samenwerking met de provincie. 
• Graag informatie over de Crisis- en Herstelwet en de mogelijkheden voor bewoners om 

bezwaar te maken. 
Mw. Jongman (CU): 

• De totale afweging hoort in PS thuis. 
• Niet blij met weg door Koningslaagte. 
• Overleg voorrang geven overheden moeten er in gezamenlijkheid uitkomen. Alleen in 

uitzonderlijke gevallen moet naar de rechter worden gestapt. 
• Graag reactie op artikel met uitspraken van wethouder De Vries. 

Mw. Rademaker (SP): 
• Eens met het college. De weg moet niet door Koningslaagte. 
• Klopt het dat de weg onder de Crisis- en Herstelwet is geplaatst? Dat zou erg spijtig zijn, 

omdat het de inspraak en het bezwaar maken door betrokkenen erg beperkt. 
Dhr. Kelder (PvdD): 

• De Koningslaagte is een erg waardevol gebied. Compensatie helpt de fauna niet. 
Wethouder Dekker: 

• De wethouder zit in de stuurgroep N 361, maar er wordt daar niet inhoudelijk gesproken. De 
standpunten liggen vast. De meerderheid in de stuurgroep is tegen het bespreken van het 
Groninger alternatief. Men wil geen onderzoek naar de plussen en de minnen van de eigen 
keuze en van het alternatief van het college. Het voorstel van de wethouder om te knippen wil 
men ook niet. Mensingeweer zou nu al kunnen worden geholpen. 

• Dankzij Winsum is enige tijdwinst verkregen waardoor de raad zich kan uitspreken. De 
stuurgroep had hiervoor geen oog, vandaar de eerdere brief van de wethouder. 

• Over een ding valt wat het college betreft niet te overleggen, dat is een weg door of langs de 
Koningslaagte. Daarbij worden alle juridische middelen gebruikt, want het is Gronings 
grondgebied, het is een zeer waardevol gebied, en de gemeente biedt een alternatief. 

• Het college is niet tegen de weg, maar heeft wel bezwaar tegen het stuk tussen Groningen en 
Adorp, dit deel schampt de Koningslaagte. Men wil de voor- en nadelen van het alternatief 
niet op een rij zetten en in de juridische procedure zal het college aangeven dat dit van 
wezenlijk belang is. 

• Naar de rechter stappen is een middel dat soms gebruikt moet worden.  
Dhr. De Rooij (PvdA): 

• Mensingeweer is echt een probleem, de fractie verzoekt de wethouder nadrukkelijk dit in de 
stuurgroep nog eens aan te kaarten. 

 
B.3. Raadsvoorstel: Afvalbeheerplan 2011-2015: Van afval tot grondstof 
Mw. Koebrugge (VVD): 

• Het variabele deel van het tarief: het tarief voor het meerpersoons huishouden mag niet hoger 
worden, omdat er dan namelijk geen compensatie meer is van de ozb-verhoging. 

Dhr. Van Rooij (S&S): 
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• Het realiseren van bronscheiding is vooral een taak van de gemeente. Dat kan door mensen in 
de openbare ruimte meer te prikkelen door bijvoorbeeld het plaatsen van afvalbakken met 
scheidingsopties. 

• Minicontainers: graag dit plan breed invoeren. 
• Tariefdifferentiatie: eens met het principe, het huidige voorstel is nog niet goed. Graag andere 

tariefopbouw bekijken. 
Dhr. Dijk (SP): 

• Het is een goed plan. 
• Goed dat het college landelijk wil aandringen op volledige producentenverantwoordelijkheid. 
• Hetzelfde geldt voor het aandringen op het invoeren van statiegeld en de retourpremie. 
• Twee keer per jaar grofvuil ophalen is een goed voorstel. 
• Graag een maatregel om ondernemers van eetgelegenheden aan te spreken op het opruimen 

van hun afval dat nu op straat belandt. 
Dhr. Möhlmann (GL): 

• Er is meer winst te behalen bij het inzamelen van papier, glas en grofvuil. Vooral dit laatste 
graag apart inzamelen. Zo kunnen landelijke doelstellingen eerder worden gehaald. 

• Nascheiding kunststof: dit is onvoldoende bekend bij de inwoners, dus meer bekendheid 
geven. 

• Groen gas na vergisting: is dit al aangesloten op het aardgasnet? Wat is het beleid in de 
toekomst? 

• GL is het eens met het grotere verschil tussen de tarieven voor één- en meerpersoons 
huishoudens. 

Dhr. Benjamins (D66): 
• Eens met de ambitie Groningen duurzaamste stad en Groningen energieneutraal in 2025. 
• 8% meer nuttige toepassingen ten opzichte van 2009: hoe zit dit, het is een stap achteruit? Zie 

het Landelijk Afvalstoffenplan. 
• KCA: hoe doet Groningen het vergeleken met andere gemeenten? Zie de rapportage van het 

Agentschap NL over afvalstoffenheffing, juli 2010. 
• Zwerfafval: als dit wordt meegerekend is dan sprake van een dekkingspercentage van meer 

dan 100%? 
• Het valt op dat de grootste gemeenten tot de hoogste tariefgroepen behoren. 

Dhr. Moes (PvdA): 
• Het is een goed verhaal met een heldere visie. 
• 8% meer nuttige toepassingen: graag uitleg wat wordt bedoeld. 
• Aanpak zwerfafval is goed, evenals preventie via hergebruik en activiteiten kringloopwinkels. 
• Stimuleren positieve prikkels: is de wethouder bereid een onderzoek hiernaar te verrichten? 
• Communicatie: graag richten op de verschillende doelgroepen. 
• Tarieven: de fractie komt erop terug bij de tarievennota. 

Dhr. Kelder (PvdD): 
• Scheiden door bewoners is het beste, gezien de bewustwording. Hoe kunnen mensen in het 

centrum hun afval beter scheiden? 
• Eens met de SP dat de producenten een grote verantwoordelijkheid hebben. 
• Spaarlampen: graag de inwoners informeren hoe die als afval moeten worden aangeleverd. 

Dhr. Seton (CDA): 
• Eens met dhr. Moes. 
• Waarom 8% meer nuttige toepassingen en niet een ander percentage? 
• Grofvuil: is het plaatsen van bakken in wijken een idee om het percentage te verhogen? 
• (Oud) papier, het nieuwe systeem met de blauwe bakken: in hoeverre belemmert dit kerken en 

verenigingen?  
Mw. Jongman (CU): 

• Alle afval gaat in zakken de container in. Is er controle op? Hoe kunnen bewoners beter gaan 
scheiden? 

• Educatie en bewustwording kunnen helpen. 
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• Zakken naast de bak: hoe is dit te voorkomen? 
• Blauwe papierbakken zijn een succes. Spreker blijft haar papier aan verenigingen geven. 

Dhr. Prummel (Stadspartij): 
• Groningen zit met deze koers op goede weg. 

Wethouder Visscher: 
• Stagiaires Puur Politiek stelden vooraf de volgende vraag aan de wethouder: zou het een goed 

idee zijn als oudere mensen jongeren gaan voorlichten over zuinig zijn op spullen om de 
huidige wegwerpmentaliteit te veranderen? De wethouder vindt dit een goed punt, het sluit 
aan bij de filosofie van dit voorstel. 

• Voorop staat het voorkomen van afval en het vermijden van verspilling. Het gaat om 
grondstoffen en energie en daarmee CO2-reductie en om producenten en consumenten. 

• De VNG doet veel om de producentenkant te benadrukken, het Rijk laat het afweten. 
Statiegeld hoort erbij, want zwerfafval is een groot probleem en het kost veel belastinggeld. 

• De consument kan er veel aan doen door inkoopgedrag. Communicatie is daarbij nodig. 
• Bronscheiding: ook hier is communicatie belangrijk. 
• Groen gas: de wethouder zal de commissie nader informeren. 
• Gescheiden inzamelen: papier blijft voor de verenigingen. Meer vakken in de bakken is duur. 
• 8% meer nuttige toepassingen: zie bladzijde 3 over landelijke doelstelling en wat Groningen 

realiseert. 8% is ambitieus, maar ook realistisch. Een nuttige toepassing is alles behalve 
storten en verbranden. Op bladzijde 22 is de 8% opgesplitst in deelstromen. Van daaruit wordt 
berekend welk percentage dit is van de totale afvalstroom vanuit huishoudens. 
Gedragsbeïnvloeding is naast het hebben van voorzieningen het belangrijkste instrument. 

• Is belonen een mogelijke positieve prikkel? Ja, bij kleine elektrische apparaten. 
• De wethouder neemt de suggestie van de heer Moes over: het Noorderplantsoen wordt 

proefgebied voor positief belonen. Het komt volgend jaar aan de orde bij “Gebruik en gedrag 
Noorderplantsoen”. 

• Vervuilers in de openbare ruimte: per 1 september is er het instrument van de bestuurlijke 
strafbeschikking. 

• Groningen duurzaamste stad: de wethouder legt uit hoe afval hierbinnen past. 
• Tarieven: graag in de raad aan de orde stellen in verband met de tarievennota. 

Het voorstel gaat als 1-minuut interventiestuk naar de raad van 15 december 2010. 
 
B.4. Raadsvoorstel: Wijziging verordening Havengeld 
Dhr. Seton (CDA): 

• De fractie is het eens met het uitgangspunt, maar maakt zich zorgen over de uitvoering. 
• Over kosten die worden versleuteld: hoe is de relatie met de kostendekkendheid?  
• Handhaving: er is geen geld om stevig te handhaven, de gemeente gaat handhaven op basis 

van meldingen. Het is daarom moeilijk te beoordelen of de proef van twee jaar geslaagd is. 
Hoe wil het college de handhaving goed regelen? 

Mw. Koebrugge (VVD): 
• Is blij dat de proef verlengd wordt. Waarom gaat het tarief met 0,9% omhoog? 

Wethouder Visscher: 
• De proef is erg geslaagd, de omwonenden zijn positief. Het geeft vertrouwen voor het vervolg. 
• Uitgangspunt was dat de mensen het zelf regelen. 
• Handhaving: mensen worden erop aangesproken om te melden. Los van meldingen wordt ook 

gehandhaafd door onder andere de havenmeester en de toezichthouder. 
• Tarieven en het toerekenen van kosten: deze bootjes liggen wat achteraf, het aantal m² speelt 

mee en is gering in Groningen. Het tarief is gebaseerd op de lage kosten. 
• De gemeente volgt goed hoe het gaat. 

 
C.1. Ingekomen stukken en stukken ter kennisname 
Mw. Rademaker (SP):  

• Verzoekt collegebrief 3, Evaluatie aanbesteding openbaar vervoer te agenderen. 
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• Brief voortgang winterdienst 2010-2011: kunnen bewoners alvast emmertjes strooizout 
ophalen, voordat de wethouder weet wat extreme omstandigheden zijn. 

Wethouder Visscher: 
• Zegt toe de komende week aan te geven wat ‘extreme omstandigheden’ betekent. 

Dhr. Van Rooij (S&S): 
• Verzoekt brief nummer 11, motie Bruisende Binnenstad te agenderen. 

 
C.2. Vaststelling verslag raadscommissie Beheer en Verkeer van 10 november 2010 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Toezeggingen 
Wethouder Visscher: 
• Bij agendapunt A.2 Mededelingen: 
 De wethouder zegt toe dat er een collegebrief komt over het stadsstrand Euroborg 
• Bij agendapunt A.5. Rondvraag:  
 De wethouder zegt toe uit te zoeken hoe het zit met de verlichting van het viaduct Parkweg-

Hoornsediep 
 De wethouder zegt toe zich te beraden over het verstrekken van zout aan inwoners van de gemeente 

(zelf zout laten kopen in de winkel vs verstrekking zout door gemeente – extreme omstandigheden 
– vermelding website).  

• Bij agendapunt B.3: Raadsvoorstel: Afvalbeheerplan 2011-2015: Van afval tot grondstof: 
 De wethouder zegt toe de suggestie “leuke beloonafvalbakken” (zoals in de Efteling) te plaatsen 

mee te nemen in de evaluatie van het nut en gebruik van het Noorderplantsoen en hierop dan terug 
te komen 

 De wethouder zegt toe te onderzoeken hoe het gesteld is met groengas( biogas ) dat vrijkomt na 
vergisting en aangesloten wordt op het aardgasnet. 

 
Wethouder Dekker: 
• Bij agendapunt A.4. Raadsvoorstel: Nacalculatie 2010 HOV-as West Koeriersterweg 
 De wethouder zegt toe schriftelijk terug te komen op “de inbreng van de grond die ten onrechte 

geen financiële vertaling heeft gehad”  
• Bij agendapunt A.5. Rondvraag: 
 De wethouder zegt toe uit te zoeken hoe het zit met winterbanden voor taxi’s en bussen voor 

leerlingenvervoer en dit terug te koppelen naar de commissie.  
• Bij agendapunt B.1: Collegebrief d.d .15 november 2010: Sleutelrapportage mei – augustus 2010: 

De wethouder zegt toe in januari 2011 terug te komen op de Sontbrug 
De wethouder zegt toe dat de raad binnenkort geïnformeerd wordt over de Zuidelijke Ringweg 
De wethouder zegt toe dat zij in januari/februari terug komt met een voorstel over fietsenstalling 
Europapark 
De wethouder  zegt toe uit te zoeken hoe het zit met de start van fase II (vervolg) van “Kop van 
Oost” 
De wethouder zegt toe terug te komen op de arbitrage Damsterdiep (parkeergarage) (bindend of 
niet) 
De wethouder zegt toe dat zij in januari 2011 terug komt op de verkeersafwikkeling van de 
Euroborg bij wedstrijden van FC Groningen.  

 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. 
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VERSLAG RAADSCOMMISSIEVERGADERING BEHEER EN VERKEER 
 
BV nr.: 10/09 
Datum: 10 november 2010 
Plaats: Nieuwe raadzaal 
Tijd:  16.30 – 19.10 uur 
 
Aanwezig: mw. A.M.J. Riemersma (voorzitter), dhr. A. de Rooij (PvdA), dhr. J. Spakman (PvdA), dhr. 
W. Moes (PvdA), dhr. J. Evenhuis (VVD), mw. S.A. Koebrugge (VVD), dhr. J. Seton (CDA), dhr. 
M.T. Gijsbertsen (GroenLinks), dhr. V.G.F. Möhlmann (GroenLinks), dhr. J. Luhoff (D66), dhr. P.S. de 
Rook (D66), mw. H. Rademaker (SP), dhr. J.P. Dijk (SP), mw. I. Jongman-Mollema (ChristenUnie), dhr. 
R.J. Prummel (Stadspartij), mw. R.J.A.M. Krüders (Student&Stad), dhr. J. van Rooij (Student&Stad), dhr. 
G.J. Kelder (PvdD). 
De wethouders: mw. C.T. Dekker, mw. J.A. Visscher. 
Namens de griffie: mw. F. Hijlkema (commissiegriffier). 
Afwezig met kennisgeving: wethouder De Vries, dhr. G.J.D. Offerman (Stadspartij). 
Verslag: dhr. Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland). 
 
 
A.1. Mededelingen voorzitter en wethouders 
De voorzitter: 

• Bijeenkomst Regiotram: de commissie moet nog beslissen over een definitieve datum. 
Wethouder Visscher: 

• Doet een mededeling over een bewoner van de Noorderhaven, Kars Thaden: op het 
Wilhelminaplein is een monument ter nagedachtenis aan hem onthuld. Voor de gemeente is 
dit verhaal hiermee afgerond. 

Wethouder Dekker: 
• Concourslaan: de wethouder meldt dat met betrokkenen overeenstemming is bereikt over een 

oplossing. De wethouder verzoekt de commissie in deze vergadering via ‘een spoedprocedure’ 
in te stemmen. Het komend jaar blijft de afslag bij de Concourslaan gesloten, het verkeer op 
de rotonde wordt geregeld met een doseersysteem en detectielussen. Dit kost nog drie 
maanden om het te regelen. In de tussentijd wordt in de spits gewerkt met verkeersregelaars, 
die blijven tot de zomer, daarna volgt een evaluatie. Dan wordt gekozen voor de techniek of 
de verkeersregelaars en kan de Concourslaan weer open. Dit punt komt in december nog in de 
commissie en in de raad. Kan de commissie nu al akkoord gaan met het vanaf maandag 
inzetten van verkeersregelaars? 

De voorzitter: 
• Stelt vast dat de commissie instemt met het voorstel vanaf maandag verkeersregelaars in te 

zetten. In december wordt het onderwerp in de commissie en de raad besproken. 
 
A.2. Vaststelling agenda 
Mw. Rademaker (SP): 

• Heeft verzocht punt B.6. graag van de agenda te halen. Dit omdat wethouder De Vries vorige 
week in de commissie verklaarde dat geen onomkeerbare besluiten worden genomen. 

De agenda wordt met inachtneming van het bovenstaande gewijzigd vastgesteld. 
 
A.3. Langetermijnagenda en lijst van moties en toezeggingen 
Dhr. Möhlmann (GL): 

• Wat is de stand van zaken bij de klimaattop: staat deze al gepland? 
Dhr. Luhoff (D66): 

• Verzoekt het college spoed te maken met de beleidsnota P&R-terreinen. 
 
A.4. Conformstukken 
 1. Raadsvoorstel: Aanvraag uitvoeringskrediet fietspad en fietsbrug Plataanlaan 
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Het voorstel gaat als conformstuk naar de raad van 17 november 2010. 
 
A.5. Rondvraag 
Dhr. Möhlmann (PvdA): 

• Stelt een vraag over de locatie voor de urilift in de Peperstraat. Wat wordt de oplossing? 
Dhr. Kelder (PvdD): 

• Verzoekt het college het meelopen van olifanten in de sinterklaasoptocht op grond van 
openbare orde en veiligheid te verbieden. 

Mw. Jongman (CU): 
• Het bushokje bij P&R-terrein Zaanstraat: wanneer wordt dit verwijderd? 

Dhr. Seton (CDA): 
• Graag beantwoording van de toezegging over de snelheidsdisplays aan de Helperzoom. 
• Wat is de ingangsdatum van de gewijzigde snelheden op het Euvelgunnetracé. 

Mw. Rademaker (SP): 
• Urilift Peperstraat: de locatie bij Vera betekent dat men er niet meer kan laden en lossen. 

Mw. Koebrugge (VVD): 
• Stelt vragen over de behandeling van de verzoeken in verband met parkeren Kop van Oost. 

Wethouder Visscher: 
• Urilift Peperstraat: de bezwaarschriftencommissie komt met een advies, daarna wordt verder 

gekeken. De plek bij Vera stuit ook op bezwaren. 
• Olifanten in de sinterklaasoptocht: het gebeurt al vele jaren en het gaat goed. Er zijn geen 

negatieve gevolgen voor openbare orde en veiligheid. Het college wil het niet verbieden. 
Dhr. Kelder (PvdD): 

• Verzoekt de wethouder nieuwe schriftelijke vragen maandag te beantwoorden. 
Wethouder Dekker: 

• De P&R-notitie komt in december. 
• Kop van Oost: het college voert uit wat met de commissie is afgesproken, namelijk op 

individuele basis schrijnende gevallen bepalen. In januari komt een verslag naar de raad. 
• Snelheidsdisplays Helperzoom en ingangsdatum gewijzigde snelheden: de antwoorden komen 

voor het eind van deze vergadering.  
• De klimaattop is nog niet gepland, hij maakt deel uit van het Aanvalsplan Duurzaamheid. 
• Kop van Oost, aanschaf vijf parkeerautomaten: het voorstel wordt schriftelijk aan de 

commissie voorgelegd. 
• P&R-bushokje aan de Zaanstraat: het antwoord komt aan het eind van de vergadering. 

 
B.1. Raadsvoorstel: Kredietaanvraag herinrichting Steentilstraat 
Mw. Koebrugge (VVD): 

• Zakpalen: sommige ondernemers zijn hierdoor minder goed bereikbaar. 
• Pas beginnen als parkeergarage Damsterdiep gereed is en helderheid bestaat over Kattendiep. 
• Als zakpalen worden gerealiseerd, dan graag toegangspasjes voor ondernemers. 

Dhr. Prummel (Stadspartij): 
• Grotendeels eens met de VVD, niet starten voordat Damsterdiepgarage gereed is. 
• De fractie voelt er niet voor nu al te beslissen. 

Mw. Jongman (CU): 
• Wijst op de motie uit 2008: niet beginnen voordat Damsterdiepgarage gereed is. Daarnaast 

hebben ondernemers er belang bij tijdig te beginnen. Wat bedoelt het college met tijdig? 
Dhr. Seton (CDA): 

• Eens met de opmerkingen over de parkeergarage Damsterdiep: waarom nu al deze 
besluitvorming? Voert het college de motie uit 2008 uit? 

• Past dit voorstel in het bredere geheel van een nieuwe situatie? Zie de gevolgen op andere 
wegen zoals het Damsterdiep en de diepenring. Is hier rekening mee gehouden? 

Dhr. Spakman (PvdA): 
• Het voorstel ziet er goed uit. 
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• Kostersgang is niet aantrekkelijk voor de bewoners. Het bezwaar van de politie is niet 
overtuigend. 

• Netto afname autoverkeer: 60% valt tegen. Is dat wat we willen? 
• Timing werkzaamheden: niet eerder mee beginnen dan dat verkeer via Damsterdiep kan 

afvloeien. Het gaat om het voorkomen van een verkeersinfarct. 
• Zakpalen: hoe kan dit worden betaald uit de exploitatie parkeerbedrijf? Is een andere dekking 

mogelijk? 
Dhr. Prummel (Stadspartij): 

• Eens met de PvdA: graag een andere dekking. 
Dhr. Luhoff (D66): 

• Eens met de PvdA. 
Wethouder Dekker: 

• Een eerder college heeft al besloten de Steentilstraat autovrij te maken. De wethouder legt de 
achtergrond uit. 

• Parkeergarage Damsterdiep gaat pas medio 2011 open. Het college is dus vroeg met dit 
voorstel. 

• Het selectief toegangssysteem: is vanuit de buurt gevraagd. Dit wordt een proef. Er komen 
toegangspasjes en afspraken worden gemaakt over wie een pasje krijgen. 

• Financieren uit exploitatie parkeerbedrijf: vanuit de Parkeernota gezien is dit te verdedigen. 
Alleen het selectief toegangssysteem en het pasjessysteem worden eruit betaald, de openbare 
ruimte niet. 

• De motie wordt uitgevoerd, dus starten als het Damsterdiep weer open is. 
Het voorstel gaat als discussiestuk naar de raad van 17 november 2010. 
 
B.2. Raadsvoorstel: Aanvullend uitvoeringskrediet vastgoedexploitatie Damsterdiep 
Dhr. Evenhuis (VVD): 

• Het is een intelligent voorstel. Hij hoopt dat de parkeergarage er goed uitziet en snel wordt 
opgeleverd. 

Dhr. Seton (CDA): 
• Dekking uit arbitragezaak: komt dat geld er wel? Dekken met geld dat er nog niet is, moet 

volgens het CDA niet. 
• Waarom moet die 33 miljoen nog een keer worden gedekt? 

Mw. Jongman (CU): 
• Wat is de alternatieve dekking als het geld uit de arbitragezaak er niet komt? Geen voorkeur 

CU. 
Mw. Rademaker (SP): 

• Wanneer komt de uitspraak, en wat is de alternatieve dekking? 
Dhr. Spakman (PvdA): 

• Welk deel van de 1,9 miljoen is gedekt uit de post onvoorzien? De tekst is mistig. 
• Is de 1,9 miljoen al betaald aan de aannemer? 
• Indien de uitspraak negatief is, klopt het dat de 1,9 miljoen uit de exploitatie parkeerbedrijf 

wordt betaald? Kan de reserve grondzaken hiervoor worden aangewend? 
Dhr. Van Rooij (S&S): 

• Eens met CDA en CU. 
Wethouder Dekker: 

• Uitspraak Raad van Arbitrage: tussen nu en eind van het jaar. De wethouder legt het proces na 
de uitspraak uit. 

• De 1,9 miljoen wordt nu al uitgegeven. De financiering komt uit de claim die op de aannemer 
is gelegd. Lukt dat niet, dan gebeurt het uit de reserve grondzaken. 

• De 33 miljoen is vanaf het begin al gedekt. Het is gebruikelijk om de volledige dekking weer 
aan de raad voor te leggen. 

• De heer Liefering geeft uitleg over de post onvoorzien.  
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• De 1,9 miljoen: de aanbesteding heeft plaatsgevonden, de verplichtingen zijn er. Eind 
december is het extra krediet nodig. 

Het voorstel gaat als 1-minuutstuk of als conformstuk naar de raad van 17 november 2010. 
 
B.3. Raadsvoorstel: Vergunningenbeleid evenementen ‘Feesten in balans’ 
Inspreker dhr. Spieker werkt met jongeren en zegt dat zij de dupe worden van deze nota. Het 
weghalen van bastonen uit de muziek is niet goed. Is wel onderzocht wat jongeren van deze nota 
vinden? Is bekend hoeveel jongeren de evenementen bezoeken? Ook andere zaken zijn niet 
onderzocht. Spreker wijst op het belang van nader onderzoek om te weten wat de gevolgen zijn van 
deze nota is. Wat is het probleem? Wat zijn de klachten? Hij verzoekt de raad niet direct in te stemmen 
met de nota, eerst aan communicatie met betrokkenen te doen, en een pilot van een jaar te doen. 
Daarna kan worden bekeken wat de klachten zijn op de locaties drafbaan en stadspark. 
Inspreker dhr. Nauta spreekt in namens Stichting Muziek over Groningen. Waar is de balans in de 
nota als alleen klagers in het gelijk worden gesteld? Cultuur heeft een economisch belang. 70 dB is te 
weinig. Waarom alleen de diepenring? De nota staat haaks op de popvisie. Waarom komt er niet een 
ja-mitsregeling die uitgaat van dialoog en maatwerk? Zie het festival Gideon. 
Inspreker dhr. Garrit spreekt in namens een tweetal stichtingen en als organisator van onder andere 
het Gideonfestival. Een goede balans tussen feesten en wonen is nodig. De nota gaat vooral over 
buitenevenementen. ‘Herriedagen’ is een verkeerd woord. De milieuregeling uit 1995 is niet 
geëvalueerd. Anno 2010 werkt de regeling niet, er wordt niet gehandhaafd. De herriedagen kunnen 
worden afgeschaft, zie het systeem in Leeuwarden. De 70 dB: de aangewezen evenemententerreinen 
hebben het grootste aantal klachten, hoe kan dat? De uitzonderingen in de nota: het is een 
onbegrijpelijke opsomming. 
Mw. Brinkhuizen spreekt in namens een aantal bewoners van de Ebbingestraat en de Rode 
Weeshuisstraat. Activiteiten met 85 dB en hoger zijn zeer storend voor bewoners. De overheid moet 
een goede balans maken tussen rust en vertier. De regeling voor evenementen van 85 dB op de Grote 
Markt en de Vismarkt is een verslechtering. In overgangsgebieden wordt met twee maten gemeten. 
Bewoners nabij het centrum en in overgangsgebieden ondervinden veel last. De resultaten van het 
onderzoek bastonen komen pas medio 2011, dat is erg laat.  
Mw. Van der Wal spreekt in namens een aantal bewoners van de Driemolendrift, Coehoornsingel, en 
Schoolholm. Eens met de vorige spreker. Aanvullend: de ergernis aan de bastonen van de muziek. Zijn 
de horecahouders betrokken geweest bij de evaluatie? Waarom is het onderzoek bastonen niet eerder 
uitgevoerd met het oog op de nota? Niet eerder besluiten nemen dan nadat het onderzoek gereed is. De 
klachten worden niet goed behandeld. 
Mw. Eerland spreekt in namens Noorderzon, en wijst op de constructieve reacties van het veld. Het 
huidig beleid voldoet goed. Het aantal evenementen in Groningen stijgt. Het is goed dat freeriders 
worden aangepakt, evenals incidentele commerciële evenementen op A-locaties en dat er een 
jaarkalender komt. Waarom moet het gehele beleid veranderen? De klachten zijn de basis voor de nota 
maar de klachtenanalyse is summier. Er ontbreekt een visie. 
Inspreker mw. Pasma spreekt in namens de Stichting Atletiekevenementen Groningen en Topsport 
Noord/Nederland. De stichting organiseert Streetball Groningen, de Nacht van Groningen, de 
GasTerra Ladies Run en de 4 Mijl van Groningen. Er is al een reactie ingediend. Drie punten: de 
aanvangstijden van de evenementen op zondag en de eindtijd van de Nacht van Groningen. De 
burgemeester mag ontheffing verlenen voor aanvangstijd op zondag. De eindtijd van de nacht is 
gehonoreerd. De kosten van de evenementen zijn hoog, meer subsidie is welkom. 
Dhr. Cuperus spreekt in namens buurtvereniging A-kwartier, is blij met het verlagen van het aantal 
dagen met harde muziek en het vervroegen van eindtijden van evenementen. Het onderzoek naar 
bastonen is een goed punt. De handhaving wordt het grote punt, spreker rekent op een goede inzet. De 
nota ziet er goed uit, de gemeente moet zo doorgaan. 
Inspreker dhr. Van der Veen spreekt in op persoonlijke titel. De beat van muziek in openbare 
ruimten reikt tot zeer ver. Spreker licht dit toe met enkele persoonlijke voorbeelden. Hetzelfde geldt 
voor gesproken teksten op de Vismarkt, tot diep in de nacht van donderdag op vrijdag, die tot op 2 km 
duidelijk hoorbaar waren. Het is niet op feiten gebaseerd dat het aantal bezoekers daalt bij een kleiner 
aantal decibel. Verder is er een relatie naar de Wmo in verband met een beroep op voorzieningen in 
verband met gehoorschade. 
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Mw. Krüders (Student&Stad): 
• Het vinden van een balans tussen wonen en evenementen is niet gemakkelijk, maar in deze 

nota slaat de balans door ten koste van evenementen. Spreker noemt de voordelen en de 
nadelen van de nota en geeft oplossingen. Een oplossing voor bewoners is om na 23.00 uur de 
dB-norm omlaag te brengen. 

• Voordelen nota: de jaarkalender, de klachtenprocedure, de handhaving, de regeling freeriders, 
de regeling voor geluid overdag, geen besloten feesten in de openbare ruimte. 

• Nadelen nota: lange aanvraagprocedures voor grote evenementen, beperking van het aantal 
geluidsdagen in de gehele stad, aanpassing van de dB-norm, terugkerende evenementen 
krijgen geen uitzonderingspositie, geen hardheidsclausule. 

• Spreker gaat in op het belang van evenementen en op de klachten ten opzichte van het aantal 
bezoekers. Goede promotie en communicatie zijn van belang, samen met de jaarkalender. 

• Vergunningsaanvragen: graag vasthouden aan twaalf weken. 
• Frequentie aantal evenementen: het is bijzonder dat het aantal daalt. 
• Aantal decibel en beats buiten de diepenring: sommige dingen worden onmogelijk. 
• Eindtijden: de stad is bijzonder doordat er geen eindtijden in de horeca bestaan. Waarom 

tornen aan de eindtijden voor evenementen? De uitzonderingsregel is onvoldoende. Waarom 
krijgen de KEI-week en andere geen uitzonderingspositie? 

• Conclusie: er zijn andere maatregelen mogelijk om klachten te voorkomen zoals sturing in de 
planning en bekendmaking via jaarkalender en promotie van de evenementen en experimenten 
met volumes op bepaalde tijden. De voorgestelde maatregelen zijn betuttelend. Eerst is een 
evaluatie van de jaarkalender nodig voordat de eindtijden worden teruggeschroefd. 

Dhr. Sijbolts (Stadspartij): 
• De nota Feesten in balans II is een papieren tijger. Goed dat naar een balans wordt gezocht, 

dat is echter met deze nota niet gelukt. 
• De handhaving gebeurt niet goed, overlast bij klachten wordt niet goed aangepakt, en bij 

illegale feesten wordt te weinig opgetreden. Waarom worden de normen dan gewijzigd? 
• Het verlagen van het aantal decibel gaat te ver, de aangepaste tijden zijn akkoord en de fractie 

is benieuwd naar het onderzoek bastonen. 
• Klopt het dat de drafbaan een andere milieunorm krijgt? Is de overlast meegenomen in deze 

nota? Dat zou onterecht zijn. 
• Kleinere evenementen buiten de diepenring lijken in de problemen te komen. Dat is niet goed. 
• Conclusie: eerst handhaven en optreden bij overlastmeldingen. Indien zich dit herhaalt, dan 

bezien wat te doen. 
Mw. Koebrugge (VVD): 

• Kan zich vinden in een groot deel van het betoog van mw. Krüders. 
• Is de 70 dB-norm buiten de diepenring wel te handhaven? Als dit niet kan, dan moet het niet 

gebeuren. De regels die er zijn, moeten worden gehandhaafd. 
• De uitzonderingen: waarom alleen Noorderzon en niet de KEI-week? 
• Verplicht gebruik van plastic bekers is niet terecht. 
• Overregulering van evenementen is een gevaar. 

Mw. Jongman (CU): 
• De burger heeft overal waar hij woont recht op nachtrust. De balans wordt terecht gezocht. 
• Vraag: graag reactie van het college op twee verschillende geluiden vanuit de binnenstad. 
• Het aantal klachten is het topje van de ijsberg. 
• Klopt het dat er nauwelijks overleg met bewoners en jongeren is geweest? 
• Welk nieuw regime geldt voor het stadspark? 
• Hoe gaat het met geluid gedurende een sportevenement? 
• Graag handhaven van de begintijd van 13.00 uur op zondagen. 
• Gehoorschade: graag aandacht, de overheid moet erop toezien. 
• De voorgestelde dB-normen voldoen aan het hebben van een balans. 
• Eens met plastic en statiegeld en met status KEI-week (geen uitzondering). 

Dhr. Kelder (PvdD): 
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• Eens met inspreker Noorderzon, en eens met de woordvoering van Student&Stad. 
• Muziek bij sportevenementen en de 85 dB: dit is een maas in de regeling. 
• Vuurwerkevenementen: dit moet worden verboden in verband met het dierenwelzijn. 
• Circussen: bij het temmen van dieren is sprake van geweldsmisbruik. De gemeente kan een 

voorkeursbeleid opstellen. 
• Onderdeel openbare orde en veiligheid: hier ontbreekt het gebruik van wilde dieren bij 

evenementen en circussen, dit vanwege de slachtoffers die er vallen. 
Mw. Rademaker (SP): 

• De nota probeert via het vergunningenbeleid een balans te vinden, dat is redelijk goed gelukt. 
• Meer evenementen buiten de diepenring is akkoord. 
• Nieuwe eindtijden: dit is een logische keuze. De effecten voor bewoners zijn positief. 
• Aanvraagprocedure: het moet niet te lang duren, en het mag niet bureaucratisch worden. Het 

instellen van een evenementencoördinator is een goede oplossing. 
• Onderzoek bastonen: dit wordt afgewacht, het biedt mogelijkheden. 
• Het maken van weinig uitzondering is begrijpelijk, het Gideonfestival komt er wel voor in 

aanmerking. 
• Het vergunningenbeleid is helder behalve hoe de 70 dB buiten de binnenstad wordt gemeten. 

Hoe wordt dit gemeten? Organisatoren moeten vooraf helderheid hebben. 
• DB-normen binnenactiviteiten: graag op een later moment bespreken. 

Dhr. Seton (CDA): 
• Er moet duidelijkheid komen over klachten, dan pas is goed beleid vast te stellen. 
• Handhaving: als dit goed gebeurt, zijn klachten misschien te voorkomen. Dit moet eerst helder 

zijn, dan pas verder gaan met de nota. 
• Uitzonderingen: er moeten heldere criteria komen. 
• Graag de inspraakreacties meewegen en aangeven wat het betekent voor de afweging. 
• Het verplaatsen van evenementen naar buiten de binnenstad: worden de problemen niet 

verplaatst?  
Dhr. Luhoff (D66): 

• De discussie uit 2004 herhaalt zich. D66 was toen akkoord met de normen. 
• Akkoord met de jaarkalender en met meer sturing op kwaliteit en inhoud en met betere 

communicatie. 
• Klachten: goed dat er beter naar wordt gekeken en dat de organisatoren erover worden 

geïnformeerd. 
• Hebben de voorgestelde maatregelen tot gevolg dat minder klachten ontstaan? Eind 2009 zei 

D66 al dat goede communicatie en goede klachtenafhandeling voorop moeten staan. 
• Voor D66 is het nog lang niet helder dat het op de voorgestelde manier moet. 

Dhr. Möhlmann (GL): 
• Evenementen zijn belangrijk voor de stad en moeten worden gestimuleerd. 
• Er is begrip voor de zorgen van bewoners en organisatoren. 
• Eindtijden voor de binnenstad van zondag tot en met woensdag naar 23.00 uur is te fors. 
• GL wil dat er ruimte blijft bestaan voor nieuwe grote evenementen. 
• De nieuwe 70 dB-norm is scherp, GL is benieuwd naar het onderzoek bastonen. 
• Al met al: GL vreest vooralsnog voor aantasting van de bruisende stad. 

Dhr. Moes (PvdA): 
• De balans: een leefbare stad is ook een levendige stad. 
• Een aantal maatregelen is akkoord. 
• De belangrijkste twee maatregelen: communicatie met bewoners en organisatoren en de 

jaarkalender. Doe dat door generiek beleid te vervangen door maatwerk, via samenwerking en 
dialoog. 

• De PvdA denkt dat met communicatie en de jaarkalender het doel, terugdringen van overlast, 
wordt bereikt. Als aanvullende maatregelen nodig zijn, moet dit per stap worden bekeken. 

• Besloten feesten: vallen buurt- en wijkfeesten eronder? 
Wethouder Visscher: 
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• Het voorstel bevat een set spelregels voor evenementen in de openbare ruimte in de stad. Het 
gaat over alles wat met evenementen heeft te maken. 

• Het gaat niet over de inhoud, de programmering en de kwaliteit van het evenementenbeleid. 
• De spelregels faciliteren evenementen en het vergunningenbeleid zorgt ervoor de overlast op 

een aanvaardbaar niveau te houden. 
• Het beleid van 2002 is niet meer passend. Nieuwe maatregelen: de programmering, de 

jaarkalender en de freeriderregeling. Het effect op de omgeving krijgt aandacht. 
• Een andere aanleiding is de groei van 340 naar 550 evenementen. De grote evenementen 

groeiden van 17 naar 50. 
• De klachten: het klopt dat er geen compleet beeld is. Dit wordt verbeterd. Klachten worden 

serieus genomen ook als het geluid aan de normen voldoet. 
• Het plan de 85 dB voor de binnenstad omlaag te brengen, is niet doorgevoerd. In plaats 

daarvan komt het onderzoek bastonen. De beleving zit in het onderzoek. 
• Het college is ook afgestapt van het idee de eindtijden voor de donderdagavond te vervroegen. 
• Doel is kwalitatief goede evenementen op de Vismarkt en de Grote Markt. 
• De wethouder geeft uitleg over de dB-normen. De decibellen buiten de binnenstad: 

uitgangspunt is 100 dB bij de geluidbron, dat leidt tot 85 dB op de eerste bebouwing rond het 
festival, dus in de binnenstad. 

• De 70 dB-norm: die is gemeten op de bebouwing rondom de geluidbron, wat ook hier 
neerkomt op 100 dB vlak bij geluidbron. Voor Gideon en andere gevestigde evenementen 
betekent het geen verandering. Handhaven wordt nu wel mogelijk. 

• Evaluatie 2004: alle bewonersorganisaties waren betrokken 
• Handhaving, meldingen die passen binnen de regeling: er vindt geen handhaving plaats. 
• Uitzondering voor Noorderzon: omdat zij wel last kan hebben van die 70 dB. Er zijn weinig 

klachten daar. 
• Goed communiceren: het klopt dat dit het komt komend jaar systematisch wordt gedaan. 
• De wethouder vergelijkt de normen voor decibellen met die in andere steden. 
• Uitzondering Noorderzon geldt wat betreft de 85 dB wel en wat betreft de eindtijden niet voor 

andere evenementen in het Noorderplantsoen. 
• De wethouder zegt toe de overige vragen op korte termijn schriftelijk te beantwoorden. 

Het voorstel gaat als discussiestuk naar de raad van 17 november 2010. 
 
B.4. Collegebrief d.d. 10 september 2010: Sleutelrapportage januari - april 2010 
Dit agendapunt wordt doorgeschoven. 
 
B.5. Collegebrief d.d. 2 september 2010: Evaluatie afsluiting Koeriersterweg 
(op verzoek CU) 
Inspreker dhr. Van der Graaf spreekt in namens de wijkraad Laanhuizen. De wijkraad heeft over de 
hov-as goede contacten met ROEZ. De voorliggende evaluatie is met de wijkraad besproken en door 
hem aanvaard. Graag aandacht voor de gevolgen van de aanleg van de hov-as voor de bereikbaarheid 
van Laanhuizen. Door de afsluiting Koeriersterweg is de autobereikbaarheid van de wijk lastiger. De 
vraag is of het beoogde doel, verbetering verkeersveiligheid, echt is verbeterd. Oneigenlijk gebruik 
van de hov-as door auto’s blijft een zorgpunt, de coating is niet goed gekleurd. Een ander punt is de 
verdere intensivering van de hov-as en de toename van het treinverkeer. Ondertunneling van de 
overweg Paterswoldseweg heeft gevolgen voor de wijk. Graag aandacht hiervoor in verband met de 
verdere intensivering van de hov-as en het spoor. 
Mw. Jongman (CU): 

• In de wijk is het rustiger. De kruising bij het gymnasium blijft gevaarlijk. De raad komt nog te 
spreken over de toekomstige ontwikkelingen. Het klopt dat de busbaan abusievelijk wordt 
gebruikt. Conclusie: het voorstel is goed geweest. 

Wethouder Dekker: 
• Het is een goed voorstel geweest, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid zijn erop 

vooruitgegaan. Er zijn geen extra maatregelen te bedenken om auto’s van de busbaan te 
weren. Het spoor: er wordt overlegd over de spoorwegovergangen en er zijn 
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informatieavonden. Op verzoek van de minister geeft het Noorden de prioriteiten aan voor de 
overwegen op de trajecten Groningen-Leeuwarden en Groningen-Heerenveen. De overweg 
Paterswoldseweg is een van de eerste prioriteiten. Dit alles vergt tijd, de zorgen van de wijk 
hebben aandacht. 

• Nog te verstrekken antwoorden: het bushokje wordt in november weggehaald. Helperzoom: 
het wordt maandag opnieuw geplaatst. De bordjes 70 en 100 worden in december geplaatst. 

 
B.6. Collegebrief d.d. 23 september 2010: Informeren over initiatiefnemer Westpark 
(op verzoek SP) 
Dit punt is op verzoek van de SP van de agenda gehaald. 
 
C.1. Ingekomen stukken en stukken ter kennisname 
Geen opmerkingen. 
 
C.2. Vaststelling verslag raadscommissie Beheer en Verkeer van 13 oktober 2010 
De door mw. Koebrugge toegestuurde opmerkingen worden in het verslag verwerkt. 
Het verslag wordt met inachtneming van het bovenstaande vastgesteld. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 19.10 uur. 
 
Toezeggingen: 
 
Wethouder Visscher: 
Bij agendapunt B.3. Raadsvoorstel: Vergunningenbeleid evenementen “Feesten in Balans II” 
De wethouder zegt toe de nog niet beantwoorde vragen schriftelijk te beantwoorden 
Wethouder Dekker: 
Bij agendapunt A.5 Rondvraag:  
De wethouder zegt toe dat er een schriftelijk verzoek zal komen om parkeerautomaten te mogen 
plaatsen op de Kop van Oost.  
De wethouder zegt toe dat er in de decemberraad een raadsvoorstel Concourslaan.  
 


