Voorlopige agenda van de
commissie Beheer en Verkeer van 18 januari 2012
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie Beheer
en Verkeer
Datum:
Aanvang:
Locatie:
Voorzitter:
Griﬃer:

woensdag 18 januari 2012
16:30 uur
Oude raadzaal
mw. H. Rademaker
dhr. W.T. Meijer; (050) 3677726; wolbert.meijer@groningen.nl

A. Algemeen deel
A1. Opening en mededelingen
A2. Vaststelling agenda
A3. Lange-termijnagenda en lijst moties en toezeggingen
Bijlage - LTA (pdf)
Bijlage - Lijst moties en toezeggingen (pdf)
Collegebrief inzake LTA en lijst moties en toezeggingen cie januari 2012 (pdf)
A4. Conformstukken
a.

Aanvullend krediet herinrichting Steentilstraat
(raadsvoorstel 27 december 2011)
Raadsvoorstel - Aanvullend krediet herinrichting Steentilstraat (pdf)

A5. Rondvraag

B. Inhoudelijk deel
B1. Structuurvisie ’Een graf in Stad’
(raadsvoorstel 16 december 2011)
Raadsvoorstel - Structuurvisie Een graf in Stad (pdf)
Bijlage - Begraven in Groningen - brief uit 2010 (pdf)
Bijlage - Deelverslag B&V febr 2010 Visie op begraven (pdf)
B2. Zuidelijke Ringweg
a.

Presentatie Aanpak Ring Zuid

b.

Voorlopig Ontwerp Aanpak Ring Zuid
(collegebrief 23 december 2011)
Collegebrief - Voorlopig ontwerp Aanpak Ring Zuid. (pdf)
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c.

Aanvullend plankostenkrediet Zuidelijke Ringweg Groningen
(raadsvoorstel 8 december 2011)
Raadsvoorstel - Aanvullend plankostenkrediet Zuidelijke Ringweg (pdf)

B3. Sleutelprojectenrapportage mei-augustus (deel: verkeersprojecten)
(collegebrief 17 november 2011)
Collegebrief - Sleutelprojectenrapportage mei augustus 2011 (pdf)
Bijlage - Sleutelrapp deel a (pdf)
Bijlage - Sleutelrapp deel b (pdf)
Bijlage - Sleutelrapp deel c (pdf)
Bijlage - Sleutelrapp deel d (pdf)

C. Huishoudelijk deel
C1. Ingekomen stukken en stukken ter kennisname
Lijst ingekomen stukken (pdf)
C2. Vaststelling verslagen 14 en 20 december 2011
Verslag 14 december (pdf)
Verslag 20 december (pdf)
Bij commissievergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht bij de inhoudelijke 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 commissiegriﬃer. De agenda’s zijn onder voorbehoud. De deﬁnitieve agenda’s worden in
de vergadering vastgesteld.
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LANGE-TERMIJNAGENDA RAAD inclusief POLITIEKE LTA
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B&V
B&V
B&V
B&V
B&V
B&V
B&V
B&V

B&V
B&V
B&V
B&V
B&V

B&V

8-feb-12
8-feb-12
8-feb-12
8-feb-12
8-feb-12
8-feb-12
14-mrt-12
14-mrt-12

14-mrt-12
14-mrt-12
14-mrt-12
14-mrt-12
14-mrt-12

1-apr-12

B&V
B&V
B&V
B&V
B&V
B&V

B&V
B&V
B&V
B&V
B&V

1-feb-12
8-feb-12
8-feb-12
8-feb-12
8-feb-12

11-apr-12
11-apr-12
11-apr-12
11-apr-12
16-mei-12
16-mei-12

Resultaten BORGschouw (n.a.v. motie uit begr.raad 24-11-10)
Stand van zaken regionale visie openbaar vervoer
Bestemmingsplan tracédelen 1 en 2 RegioTram
Update stand van zaken spoorlijn Groningen-Heerenveen
Nota parkeernormen

B&V
B&V
B&V
B&V
B&V

18-jan-12
18-jan-12
18-jan-12
18-jan-12
18-jan-12

Beleidsnota gehandicaptenparkeren
Herziening Grex Zuidelijke Ringweg fase 1 (Langman)
Actualistie businesscase RegioTram
Voorstel over oplossing probleem Gerrit Krolbrug
Voorstel over onderzoek variant B Zonnelaan
Voorstet n.a.v. verplaatsing taxistandplaats Grote Markt
Busdoorstroming Europaweg: uitvoeringskrediet
Raadsvoorstel Parkeerbedrijf
Opwaarderen Oostelijke Ringweg: bestemmingsplan
Kardinge/Ulgersmaweg
Besluitvorming aanbesteding spoorlijn Groningen-Heerenveen
Meerjarenprogramma verkeer en vervoer
Stand van zaken Fietsroute Plus
Parkeerplan Grunobuurt
Evaluatie groencompensatiebeleid (zoals verwoord in Groene
Pepers)
Uitvoering 2e fase RegioTram (o.a. fasering aanpak van de
verschillende corridors), doorrijden in de regio
Ruimte voor de binnenstad (def. ontwerp)
Sontwegbrug: vastst. def. ontwerp en second opinion
Commercieel aanvalsplan Parkeerbedrijf
Visie op de ondergrond
Dynamisch verkeersmanagement i.c.m. plan Bereikbaarheid
Stad

onderwerp
Evaluatie verg.beleid evenementen 'Feesten in Balans II'
Actualisatie plafondprijs Regiotram II
Plankostenkrediet tram (restant aanbestedingsfase projectorg.) /
plankostenkrediet tram (ambtelijke advisering)
Dynamische verwijzing parkeervoorzieningen (PRIS)
Aanvraag uitvoeringskrediet 30 km gebieden
Zuidelijke Ringweg (plan van aanpak)
Uitwerking motie Zonnelaan

cie
B&V
B&V

dd
1-jan-12
1-jan-12

Politieke items zijn onderwerpen waarop Raad geen uitstel duldt.
(nieuwe onderwerpen in blauw)

Dekker
Dekker
Dekker
Dekker
Dekker
Dekker

Visscher

Dekker
Dekker
Dekker
Dekker
Dekker

Dekker
Dekker
Dekker
Dekker
Dekker
Dekker
Dekker
Dekker

Visscher
Dekker
De Vries
Dekker
Dekker

Dekker
Dekker
Dekker
Dekker
Dekker

portefeuille
Visscher
Dekker

RO/EZ
RO/EZ
RO/EZ
RO/EZ
MD
RO/EZ

RO/EZ

RO/EZ
RO/EZ
RO/EZ
RO/EZ
RO/EZ

RO/EZ
RO/EZ
RO/EZ
RO/EZ
RO/EZ
RO/EZ
RO/EZ
RO/EZ

MD
RO/EZ
RO/EZ
RO/EZ
RO/EZ

RO/EZ
RO/EZ
RO/EZ
RO/EZ
RO/EZ

dienst
MD
RO/EZ

zie motiebrief 1 december 2011
zie brief 26-8-10

uit weth.brief 1-6-2011
uit weth.brief 1-6-2011

toez. uit rekeningdebat 22 juni 2011

Uit collegebrief 17-1-2010 (wijziging parkeernota
2008) Uit LTA brief dd. 07-04-2010

Collegebrief 9-12-10

kredietaanvraag eind dit jaar

opmerkingen
toez. In cie. 18-5-11
uit collegebrief 21-04-2011

per 20 december 2011

Bijlage - LTA

16-mei-12
16-mei-12
16-mei-12
16-mei-12
1-jun-12
14-jun-12
14-jun-12
12-sep-12
1-dec-12
PM

PM
106 PM
107 PM
108 PM

89
90
91
92
93
95
96
99
101
104
105

Evaluatie hondenbeleid
Parkeerautomaten/implementatie Card Only
Plan van aanpak bereikbaarheid
Warmtevisie
Actualisatie plafondprijs Regiotram III
Inventarisatiestudie beschikbaar
Voorstel inrichting Nwe Ebbingestraat incl. groen
Oostelijke Ringweg: bestemmingsplan Beijum Noord
Dynamisch VerkeersManagement (DVM): plan van aanpak
Visie + verordening begraven

Toegankelijke bushaltes
Beleidskader geluid
Veilige schoolomgeving
Nota taken en kosten parkeerbedrijf

B&V
B&V
B&V
B&V
B&V
B&V
B&V
B&V
B&V
B&V

B&V
B&V
B&V
B&V

Dekker
Dekker
Dekker
Dekker

Visscher
Dekker
Dekker
Dekker
Dekker
Dekker
Dekker
Dekker
Dekker
Visscher
RO/EZ
MD
RO/EZ
RO/EZ

MD
RO/EZ
RO/EZ
RO/EZ
RO/EZ
RO/EZ
RO/EZ
RO/EZ
RO/EZ
RO/EZ

uit nota Duurzame Mobiliteit juni 2011

afhankelijk van begrotingsdiscussie
na vinden alternatieve dekking
(weth.memo 12-9-11)

zie motiebrief 1 december 2011
zie motiebrief 1 december 2011
uit collegebrief 21-04-2011
zie motiebrief 1 december 2011
zie motiebrief 1 december 2011

Bijlage - LTA
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Lijst toezeggingen en moties
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16-03-11
Dekker
(RO/EZ)
16-03-11
Dekker
(RO/EZ)
13-04-11
Visscher
(MD)

A5: Rondvraag

B5: Sleutelrapportages)

B4: Nota “P+R”
Groningen

Stadspartij

•

B1: Dierenwelzijn

•

•

•

•

•

•

•

Opmerkingen

1

Mededeling weth. 18/5:
De wethouder zegt v.w.b. de vraag om de evaluatie van de warenmarkt
VvAH beraadt zich op verversnellen toe in overleg met de Vereniging voor Ambulante Handel
snellingsvoorstel.
(VvAH) te gaan over het moment waarop dit kan.
Wordt in de eerstvolgende commissievergadering op teruggekomen (18/5).

De wethouder zegt toe de suggestie “leuke beloonafvalbakken” te plaatsen
(zoals in de Efteling) mee te nemen in de evaluatie van het nut en gebruik
van het Noorderplantsoen en hierop dan terug te komen.
De wethouder zegt toe nog eens bij de VNG na te vragen hoe ver het is met Zie collegebrief 1 december
2011 ‘Stand van zaken
de stedelijke gedragscode beheer;
dierenwelzijnsbeleid…’
De wethouder zegt toe dat er de komende tijd meer werk zal worden gemaakt van voorlichting en attendering (wat mag wel en wat mag niet, met
organisaties die daar goed in zijn);
De wethouder zegt toe zich nader te verdiepen over wel of geen wilde
dieren in het circus (de eigen gedragscode van de branche als toetssteen
nemen);
De wethouder zegt toe in gesprek te gaan met alle corporaties over ecologie
en groen op hun terreinen.
De wethouder zegt t.z.t. terug te komen op “een regionale vervoersautoriteit” (stad betaalt voorzieningen en revenuen gaan naar het OVbureau).
De wethouder zegt toe in het voorjaar nader terug te komen op de
contacten met het ministerie over de RegioTram.

Verzoek van Toezeggingen

B3: Afvalbeheerplan 2011-2015

Agendapunt

12-01-18-B&V, ovz. toezeggingen en moties voor verg. 18 januari 2012.doc

5.

4.

3.

Nr Datum
Collegelid
Dienst
1. 08-12-10
Visscher
(MD)
2. 16-03-11
Visscher
(MD)

Raadscommissie Beheer en Verkeer 18 januari 2012
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13-04-11
Dekker
(RO/EZ)

15-06-11
Visscher
(RO/EZ)

15-06-11
Dekker
(RO/EZ)

7.

8.

9.

GroenLinks

B3: drie V&Vraadsvoorstellen*

A5: Rondvraag

GL

GL

C1: Ingekomen
GroenLinks
stukken, BOB-brief
Gerrit Krol-brug
(no. 3 ‘ove-rige
stukken’)
A5: Rondvraag
PvdD

B2: Station
Europapark
De wethouder zegt toe eerst met het inspraakcomité te zullen overleggen
over de door te voeren voorgenomen (en gemandateerde) maatregelen
(grotere opstelstrook + snelheidsremming) mocht de verkeerssituatie bij de
Helperzoom op termijn onveilig worden;
De wethouder zegt toe dat het comité ook in de toekomst betrokken blijft
bij de planvorming rondom de inrichting van de omgeving van het station
(incl. geluidsscherm);
De wethouder zegt toe bij de eerstvolgende voortgangsrapportage van het
sleutelproject Europapark terug te komen op de financiering van de
fietsenstalling.
De wethouder zegt toe de commissie op de hoogte te houden van de
reacties en stappen van het college op de bezwaren van de bewoners (o.b.v.
deze toezegging stelde GL agendering van dit onderwerp op 13/4 uit).

LTA-brief 1/12/11: komt
terug in laatste VGR over
sleutelprojecten dit jaar

2

LTA-brief 1/12/11: medio
januari volgt voorstel over
oplossing Gerrit Krolbrug
LTA-brief 23/12/11: wordt
een maand later
Mededeling weth. 13/7: dit
• De wethouder zegt toe terug komen op de vraag of er m.b.t. het punt van
vergisten van maaisel ook contact is geweest met de gemeente Haren (waar najaar antwoord op de
vraag van de PvdD en GL
dit al gebeurt) en of dit kan bijdragen aan goedkoper ecologisch beheer.
wat de bevindingen zijn
m.b.t. het punt van maaiselvergisting + de proef in
Drenthe over duurzame
toepassing van groen afval.
• Wethouder Dekker zegt n.a.v. de vraag of er vanuit Groningen geen latere LTA-brief 1/12/11: is
aangekaart bij NS, komt
treinen naar het westen kunnen dan na 22.30 uur toe dit aan te kaarten in
gesprek dat zij binnenkort met directeur ProRail NO heeft, de heer Mulder. begin 2012 terug in
bestuurlijk overleg
* 1. MJP V&V 2011-2014;
2. Act. Nota Duurzame Mobiliteit;
3. Evaluatie Gratis Busweekend 2010 + voorstel 2011
• De wethouder zegt toe te zullen overwegen na de zomervakantie nog een
informatieavond over de nieuwe nota Duurzame Mobiliteit te zullen laten
organiseren (waarin deze vastgestelde nota zal worden bekend gemaakt).

•

•

•

•

12-01-18-B&V, ovz. toezeggingen en moties voor verg. 18 januari 2012.doc

10. 15-06-11
Dekker
(RO/EZ)

13-04-11
Dekker
(RO/EZ)

6.

Bijlage - Lijst moties en toezeggingen
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•

SP

Rondvraag

•
•

SP

Opening en
mededelingen

•

Begroting

GL

Afsluiting
Westrandproject

•

•

•

•

B2, VO tracédelen PvdA
3 en 4 incl. inspraakrapport en
aanpassingen tracédelen 1 en 2
B2, VO tracédelen
3 en 4 incl. inspraakrapport en
aanpassingen tracédelen 1 en 2
W&I:
Revitalisering Verl.
Hereweg
Rondvraag
CDA

•
•

Stadspartij

A1, Opening en
mededelingen

A5, Rondvraag

Op verzoek van wethouder
verhuist van W&I naar
B&V

3

Zoekt uit hoe het zit met de beantwoording van de vragen van de heer Dijk Beantwoord in LTA-brief
23/12/11
(SP) over de OV-chipkaart voor blinden en slechtzienden, m.n. waar ze
deze zouden kunnen kopen/ophalen

Gaat na hoe beleving t.a.v. contact met initiatiefnemers in kader van
Westrandproject zo verschillend kan zijn (college: 2x pj, initiatiefnemers:
al jaren niet meer)
Er komt (n.a.v. motie SP) second opinion Sontbrug
o Betreft motie 27 april, die destijds is ingetrokken vanwege
toezeggingen wethouder
Komt begin volgend jaar met memo over aansluiting stedelijk netwerk op
zuidelijke ringweg

Wethouder zegt toe binnen 2 weken een brief te sturen naar het
bewonerscomité waarin zij geïnformeerd zullen worden over planning en
vervolgfase en evt. forum of informatieavond
Zoekt uit waarom er geen onderzoekswagen bevolkingsonderzoek
borstkanker in Korrewegwijk kan staan, komt erop terug

Wethouder Visscher zegt toe na de collegebespreking terug te zullen
komen op de uitkomsten van het 3de kastanjerapport (van Kopijn) en dit
rapport dan ook naar de leden van de raad te zullen laten gaan.
LTA-brief 1/12/11:
Wethouder Dekker zegt n.a.v. een vraag van de PvdA toe samen met
wethouder De Vries na te gaan hoe de participatie met de Professorenbuurt aangesneden punt komt
begin volgend jaar terug
en de Oosterparkwijk rondom de Regio-Tram en andere ontwikkelingen
(bv. gebiedsontwikkeling De Radiaal Wakker Gekust) vlot getrokken kan
worden.
Wethouder Dekker zegt n.a.v. een vraag van inspreker Koetje toe dat zodra
er verder nagedacht zal gaan worden over de auto-ontsluiting over de
Oosterhamrikkade of over de busbaan zijn suggestie van een ‘afsluitbare
dam’ mee te zullen nemen in de afweging.

Wethouder Visscher zegt toe de brief over het kunstwerk in het Stadspark
boven water te krijgen en die z.s.m. c.c. naar de commissie B&V te sturen.

12-01-18-B&V, ovz. toezeggingen en moties voor verg. 18 januari 2012.doc

15. 21-09-11
Schroor
(RO/EZ)
16. 12-10-11
Visscher
(HVD)
17. 12-10-11
Visscher
(MD)
18. 12-10-11
Dekker
(RO/EZ)
19. 27-10-11
Dekker
(RO/EZ)
20. 14-12-11
Dekker
(RO/EZ)

14. 21-09-11
Dekker
(RO/EZ)

11. 13-07-11
Visscher
(RO/EZ)
12. 21-09-11
Visscher
(RO/EZ)
13. 21-09-11
Dekker
(RO/EZ)

Bijlage - Lijst moties en toezeggingen
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Komt terug op de vraag van de VVD over de brugbediening
Herewegviaduct

Zal een schriftelijke reactie geven op de brief van de tramcommissie

Komt schriftelijk terug op vraag over Veolia

Komt zeker terug bij commissie cq tramcommissie mocht er onverhoopt
nog een consortium afhaken, om te overleggen wat dan te doen staat

4

Is er bij afsluiten van Westrandproject sprake van mestvergister (zoals stuk Beantwoord in LTA-brief
23/12/11
zegt) of van biovergisting (zoals betrokken ambtenaar stelde)? Ziet geen
heil in mestvergisting van bedrijven uit de bio-industrie (in het kader van
het omzetten van biomassa naar brandstof) (zou extra inkomsten genereren
voor bio-industrie en die daarmee in stand houden); gemeente stimuleert
biovergisting (bijv. Suikerfabriek, Atero), voorbeeld van betere afvalkeuze,
maar bij stuk over afsluiten Westrandproject werd mestvergister genoemd;
betrokken ambtenaar zei dat het over biovergisting gaat, graag
duidelijkheid
Komt nog voor de kerst met info over Card Only

12-01-18-B&V, ovz. toezeggingen en moties voor verg. 18 januari 2012.doc

•

Id

•

Id
•

•

Id

Id

•

RegioTram

•

22. 20-12-11
Dekker
(RO/EZ)
23. 20-12-11
Dekker
(RO/EZ)
24. 20-12-11
Dekker
(RO/EZ)
25. 20-12-11
Dekker
(RO/EZ)
26. 20-12-11
Dekker
(RO/EZ)

PvdD

Groningen geeft
energie

21. 14-12-11
Dekker
(RO/EZ)

Bijlage - Lijst moties en toezeggingen
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17-11-10
Visscher
(MD)

4.

Vergunningenbeleid evenementen
“Feesten in
Balans II”

Visie
Diepenring

Begroting

D66, GL,
PvdA, S&S,
VVD

Indiener(s)

Motie: Windmolens
Verzoekt het college:
• de mogelijkheden te onderzoeken om, ondanks de tegenwerking vanuit de
Provincie Groningen, hoge windmolens te plaatsen binnen de grenzen van
de gemeente Groningen. Hierbij dient gekeken te worden naar zowel de
plaatsing van 3 windmolens op de Milieuboulevard, mogelijke andere
locaties binnen de gemeentegrenzen als naar de mogelijkheden om in
samenwerking met omliggende gemeenten een groot windpark van 100
MW of meer te ontwikkelen.
Motie: Asfaltstroken Diepenring
Verzoekt het college:
• de fietsstroken op de Diepenring aan te leggen met rood asfalt in plaats van
gele en rode klinkers.
Motie: Heldere criteria voor nieuwe initiatieven en bewezen successen
Verzoekt het college;
1. om in overleg met Marketing Groningen te komen tot een voorstel waarin
criteria worden geformuleerd die zo objectief en transparant mogelijk zijn
ten aanzien van het verlenen van uitzonderingsposities in het kader van de
nota “Feesten in Balans II”;
2. Om in deze criteria ook op te nemen hoe waardevolle nieuwe initiatieven in
aanmerking kunnen komen voor een uitzonderingspositie;
3. Dit voorstel zo snel mogelijk, in elk geval vóór februari 2011 aan de raad
voor te leggen.

Motie: Klimaattop
Verzoekt het college:
• binnen een half jaar een klimaattop te organiseren voor ondernemers
waardoor de gemeente beter inzicht krijgt in wat er speelt, en waar
ondernemers afspraken kunnen maken over samenwerking.

Moties

12-01-18-B&V, ovz. toezeggingen en moties voor verg. 18 januari 2012.doc

27-01-10
Dekker
(RO/EZ)

11-11-09
Dekker
(MD)

2.

3.

11-11-09
Dekker
(MD)

1.

Begroting

Datum
Agendapunt /
Collegelid onderwerp
dienst

Nr

5

Komen we in sep op terug
(stavaza van alles)

Cbrf 6/6

Staat op LTA?

Is meegenomen.
Laatste vermelding.

Mededeling weth. 18/5/11:
op stavaza terug te komen
bij presentatie Masterplan
Duurzaamheid, do-av 14
juli. Nota volgt in oktober
(vgl. weth.brief 19/5/2011).

Opmerkingen

Bijlage - Lijst moties en toezeggingen
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27-04-11
Visscher
(RO/EZ)

8.

D66, GL,
CDA, S&S,
PvdA, S’p,
VVD, SP en
CU

BORGrapportage
2010 en voorstel BORGniveaus voor
2011

BORGrappoprtage
2010 en voorstel BORGniveaus voor
2011

S&S, Stadspartij, CDA,
VVD, PvdA,
D66 en CU

S&S, Stadspartij, CDA,
VVD, PvdA,
D66 en CU

Masterplan
S&S, StadsGroningen
partij, CDA,
Energieneutraal VVD, PvdA,
D66 en CU

Afvalbeheerplan 20112015: van afval
tot grondstof

6

Motie: Zwerfafval beperken: denken en doen!
Verzoekt het college:
• Om een project te faciliteren, waarin voorlichting aan jongeren op scholen
over afval centraal staat, zulks in samenspraak en/of samenwerking met de
milieudienst en/of Stadstoezicht;
• Dit project te combineren met een afval-opruimdag in de stad door jongeren
van middelbare scholen en basisscholen en hierbij wijkorganisaties te
betrekken;
• Beide facetten van het project verder uit te werken met de mensen van
“Puur Politiek”.
Motie: “Méér dan CO2-reductie”
Is verwerkt in ‘Groningen
Verzoekt het college:
geeft energie’
Laatste vermelding
• Bij het maken van keuzes over duurzame energie, zoals het kiezen van
sporen, telkens een integrale afweging te maken over de opbrengst en
hierbij dus naast CO2-reductie ook economische spinoff, ontwikkeling van
werkgelegenheid en aansluiting bij het Akkoord van Groningen in acht te
nemen.
Motie: “Burgerbetrokkenheid bij BORG”
Spreekt uit dat:
• Burgerbetrokkenheid en zelfwerkzaamheid van Stadjers bij BORG moet
worden vergroot;
• De gemeente bevordert en helpt (fysieke middelen) bij het opzetten van
straat-onderhoudsteams;
• Bij goedkeuring van de werkzaamheden van de straatteams, deze teams op
kosten van de gemeente voor hun inzet met elkaar uit eten mogen gaan;
• Dit voorstel verder wordt uitgewerkt en aan de raad wordt voorgelegd.
Motie: “BORG op Gronings Peil 2”
Verzoekt het college:
• Bij de toetsing van de kwaliteit van de openbare ruimte dezelfde
kwaliteitseisen te blijven handhaven;
• Een voorstel tot het naar beneden bijstellen van ambitieniveaus, wanneer
noodzakelijk geacht, in ieder geval gepaard te laten gaan met een redelijke
onderbouwing.
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Visscher
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Dekker
(MD)

6.
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15-12-10
Visscher
(MD)
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29-06-11
Visscher
(RO/EZ)

20-07-11
Dekker
(RO/EZ)

28-09-11
Dekker
(RO/EZ)
28-09-11
Dekker
(RO/EZ)

28-09-11
Dekker
(RO/EZ)
26-10-11
Visscher
(MD)
9-11-11
Dekker
(RO/EZ)

10.

11.

12.

14.

Voorjaarsdebat Hoofdelijke
Motie: “Meatfree Monday”
2011
stemming: 21 Verzoekt het college:
voor, 17 tegen • Een voorstel voor de Groningse Meatfree Monday-campagne voor te leggen
aan de gemeenteraad.
Voorjaarsdebat CDA, D66,
Motie: “Commercieel groen”
2011
GL, PvdD,
Verzoekt het college:
S&S, Stads• te kijken naar de mogelijkheid om tuincentra en hoveniers in het oog
partij en VVD
springende locaties aan te bieden (bijv. rotondes) om te beplanten en te
onderhouden in ruil voor reclamemogelijkheden.
Voorkeursalter- Allen minus
Motie: “Fietstoegang traverse”
natief Stations- CDA
Verzoekt het college:
gebied
• de toegankelijkheid van het fietsverkeer van de stationstraverse nog niet uit
te sluiten;
• de mogelijkheden van de doorgaande fietsverbinding over de traverse nader
te onderzoeken en de raad over de resultaten te informeren.
Regiotram –
CDA, VVD, Motie Zonnelaan
aanpassing
Stadspartij,
• de genoemde variant (B-variant Zonnelaan) opnieuw te onderzoeken en de
tracédelen 1, 2 CU
uitkomsten daarvan aan de raad voor te leggen
Regiotram –
GL, PvdA,
Motie Verplaatsing taxistandplaats Grote Markt
aanpassing
CU
• De mogelijkheden tot verplaatsing van de taxistandplaats Grote Markt naar
tracédelen 1, 2
het Kwinkenplein of een andere nabije locatie te onderzoeken en de raad de
resultaten van het onderzoek te doen toekomen
Conceptprogr. Stadspartij
Motie Oosterstraat terug op de kaart
Binnenstad
• in het definitieve programma voorstellen te doen die het bezoek aan de
Oosterstraat weer zullen bevorderen
Gifgebruik
PvdD, CDA, Motie Bijensterfte door Gifgebruik
door de
GL
• Onderzoek te verrichten naar de dier- en milieuvriendelijke alternatieven
gemeente
voor Imidacloprid en dit terug te koppelen naar de raad
Begroting
Stadspartij
Motie Experimenteren met parkeertarieven
• te gaan experimenteren met de tarieven van de parkeergarages
• te onderzoeken of een regeling waarbij het eerste uur parkeren gratis is
meer betalende bezoekers in de binnenstad oplevert
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Brief moties 1/12: er komt
commercieel aanvalsplan in
maart 2012

Zie ook sleutelrapportage
mei-augustus

Motiebrief 7 oktober:
onderzoek is gaande,
wrschl. dit jaar voorstel van
werkgroep Stadsvoedsel
Motiebrief 7 oktober:
onderzoek en gesprekken
zijn gaande, april 2012
nadere informatie
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9-11-11
Visscher
(RO/EZ)

9-11-11
Dekker
(RO/EZ)

21-12-11
Dekker
(RO/EZ)

20.

21.

22.

12

Fietsparkeren
Stationsgebied

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Motie Duurzame sportaccommodaties
• een voorstel en tijdpad uit te werken voor het overstappen op ledverlichting
(voor sportzalen)
Motie Bereikbaarheidsplan
• voor april 2012 een plan van aanpak voor te leggen aan de raad voor een
bereidbare stad
D66, CU, GL, Motie Extra impulsen voor Groen Gas uit afval
PvdA
• een plan op te stellen, i.s.m. Energy Valley, om zoveel mogelijk GFT-afval
en andere organische afvalstromen aan te bieden aan Attero en de
SuikerUnie om hieruit groen gas te winnen en dit vervolgens aan te bieden
aan de gebruikers in de gemeente Groningen
• hierbij berekenen welke kostenbesparing dit voor gebruikers op kan leveren
• onderzoeken in hoeverre een lokaal duurzaam energiebedrijf partner kan
zijn
• vóór 1 mei plan bij raad
Motie Meer groen in de Nieuwe Ebbingestraat
GL, CDA,
CU, SP,
• in overleg met ondernemers en betrokkenen een onderzoek doen naar
PvdD, D66,
mogelijkheden voor toevoegen van groen aan Nwe Ebbingestraat en de
Stadpartij,
raad hierover te rapporteren in mei 2012
PvdA
PvdD, CDA, Motie Warme Stad
CU
• onderzoek te laten uitvoeren naar mogelijkheden voor opvang van warmte,
geproduceerd door andere bedrijven in de stad dan alleen het UMCG en de
Suikerfabriek en dit zsm terug te koppelen naar de raad
S&S, GL
Motie Fietsenstallingen Werkmanbrug
• een voorstel tot uitbreiding fietsenstallingen mbt locatie Werkmanbrug en
kade hieromheen uit te werken en in februari voor te leggen aan raad

Stadspartij,
CU, PvdD,
S&S
D66, GL,
PvdA, SP
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Brief moties 1/12:
warmtevisie kan in voorjaar
2012 worden besproken

Mei 2012
Brief moties 1/12: uiterlijk
mei 2012 voorstel voor
inrichting incl. groen

Voor april 2012
Brief moties 1/12: wordt
toegezegd
Voor 1 mei 2012
Brief moties 1/12: in mei
2012 komt
inventarisatiestudie naar
beschikbaarheid groene
grondstoffen en
verwerkingsmethode
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een goede afstemming met regionale treinen moet plaatsvinden. Is het college bereid die
discussie op dat moment aan te gaan?
Dhr. Evenhuis (VVD):
• Het is een interessante discussie. De VVD vindt soms ook dat publieke taken te snel worden
afgestoten.
• Wat doet de SP met dit punt in een eventueel nieuw college?
• Wat vindt het college van de resultaten van de huidige aanbesteding wat betreft kwaliteit?
Dhr. Seton (CDA):
• CDA is het eens met PvdA en CU dat reizigers tevreden zijn, vooral over het nieuwe
materieel.
• De uitkomst van de aanbesteding is positief. Het is niet duidelijk of de gemeente het
goedkoper en beter kan.
• Het toetsen van landelijke regelgeving moet vanuit Den Haag gebeuren.
Dhr. Luhoff (D66):
• De SP geeft geen onderbouwing vanuit een bestaand probleem. Het probleem is niet groot, zie
de evaluatie van de Wet personenvervoer. Ook in de stad is geen probleem. Het enige punt
zijn de teruglopende landelijke budgetten.
• D66 is niet voor het voorstel. Bij elke aanbesteding kan kritisch worden gekeken door de raad.
Wethouder Dekker:
• De wethouder is het eens met de SP zoveel mogelijk publieke taken in publieke handen te
houden. Publieke aansturing betekent namelijk dat burgers raadsleden en bestuur optimaal
kunnen benaderen. Helaas is het GVB verkocht.
• De gemeente heeft een redelijke invloed via de aanbesteding. Op de uitvoering kan niet
gestuurd worden.
• De SP zegt dat het vervoer in particuliere handen duurder is en dat reizigers slechter af zijn:
die constateringen deelt de wethouder niet. De prijs is bij de nieuwe concessie gelijk gebleven
en de bussen zijn in allerlei opzichten van een betere kwaliteit.
• Arbeidsvoorwaarden personeel: het personeel met een vast contract is overgenomen. Dat is
verplicht na een aanbesteding.
• De lengte van het contract is gekoppeld aan de levensduur van het materieel. De wethouder
noemt het voorbeeld van Zweden waar een aparte bv bestaat voor personeel en materieel.
• Wat als de tram gaat rijden: de wethouder wil nu niet alle vragen van de heer Klijnsma
beantwoorden, maar het zelf exploiteren van de tram is voor de gemeente Groningen geen
voor de hand liggende optie, omdat de gemeente geen eigen expertise heeft. De wethouder is
wel voorstander van een zo goed mogelijke publieke aansturing.
Dhr. Marion (SP):
• De heer Marion bedankt de fracties en het college voor de gegeven reacties en zal zich gaan
beraden over het vervolg.
B.4. Collegebrief d.d. 15 januari 2010: Visie op begraven
Dhr. Seton (CDA):
• De fractie heeft al eerder gezegd moeite te hebben met tariefverhogingen. Daarom bestaat
voorkeur voor opties zonder tariefverhoging.
• De fractie heeft geen bezwaar tegen het ruimen van graven onder de voorwaarden zoals in de
brief staan aangegeven.
• Voor het CDA komen de opties 2 en 4 in aanmerking. Het CDA heeft voorkeur voor optie 2,
een vrij simpel uit te voeren optie. Waarom is gekozen voor optie 4?
Dhr. Miedema (GroenLinks):
• De heer Miedema is het eens met het CDA wat de afweging van de opties betreft. Waarom is
optie 4 gekozen? Belangrijk is zorgvuldig om te gaan met bijzondere begraafplaatsen, zoals
begraafplaatsen met singels en op terpen.
• De fractie is blij dat de rest van de Selwerderhof lijkt te worden gespaard.
• GroenLinks heeft een initiatief genomen voor natuurlijk begraven. De notitie zegt dat er
ruimte voor is. Gaat het college er echt actief mee aan de gang?
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Dhr. Jager (VVD):
• De fractie sluit zich aan bij de opmerkingen van de heer Seton van het CDA.
Mw. Jongman-Mollema (ChristenUnie):
• De fractie kan zich vinden in de opties 2 en 4, met enkele opmerkingen.
• Kostendekkendheid is hier niet gepast. Het gaat om dienstverlening aan de burgers. Een
bijdrage uit de algemene middelen is terecht.
• Beleid ten aanzien van het verschil in grafrechten: gaat het college beleid maken om dit te
harmoniseren? Zo niet, waarom niet?
• Ruimen van graven: het zoeken van nabestaanden moet zorgvuldig worden gedaan.
Dhr. Luhoff (D66):
• De fractie is meer voor optie 2 dan voor optie 4 in verband met het vermijden van
tariefverhogingen. De bestemmingsreserve moet worden aangevuld uit de algemene middelen.
Mw. Vos (PvdA):
• Het is een prima keuzenotitie. De fractie is voor de keuze van het college: optie 4. Zij is het
eens met de ChristenUnie om de tarieven niet te verhogen.
• De 9000 door de gemeente betaalde graven: zitten hier graven bij die nog lang niet
vrijkomen?
• Na het ruimen van graven: kan een herdenkingsroute met bekende Groningers worden
aangelegd?
• Een tweede crematorium, het tweede deel van de Selwerderhof en een begraafplaats in
Meerstad zijn punten voor de volgende raadsperiode.
Dhr. Antuma (Student en Stad):
• De opties 2 en 4 zijn voor de fractie bespreekbaar. Een markering van of herinnering aan
geruimde graven en bekende Groningers is een goed punt. Het gaat om cultuurhistorische
waarden.
Dhr. Marion (SP):
• De opties 2 en 4 zijn acceptabel. De fractie geeft de voorkeur aan optie 2. Het is goed bij de
twee perifere begraafplaatsen rekening te houden met de natuurlijke omgeving. Uitbreiden is
een mogelijkheid.
Wethouder Visscher:
• De wethouder is het eens met de ChristenUnie dat er sprake is van dienstverlening vanuit de
gemeente. De wethouder is blij met de gegeven steun.
• De wethouder wil iets doen met de gegeven suggesties om de cultuurhistorische waarden te
tonen aan de inwoners.
• De betaalbaarheid: een betaalbaar basistarief is belangrijk.
• Het college is voor optie 4. Als alleen naar het geld wordt gekeken, is ruimen op Selwerderhof
de voor de hand liggende keuze. Dan hebben inwoners weinig keuze. Vandaar de keuze voor
twee perifere begraafplaatsen. Inpassing in de omgeving is belangrijk en goed mogelijk.
• Het ruimen evenals de bijbehorende communicatie zal zorgvuldig gebeuren.
• De suggestie voor een vorm van herdenken nadat graven zijn geruimd: het college maakt een
zorgvuldige uitwerking.
• Harmoniseren gaat zeker gebeuren.
• Er zijn 8000 graven waarvan de rechten zijn vervallen.
B.3. Brief van de Buurtcommissie Buitenhof d.d. 7 december 2009: verzoek om geluidwering bij
de Buitenhof en antwoorden op schriftelijke vragen CDA over hetzelfde onderwerp en brief
geschreven aan Picardthof hierover (op verzoek GroenLinks)
Inspreker de heer Robben geeft aan dat al jaren aandacht wordt gevraagd voor de overlast door
geluid en fijnstof ter hoogte van de Buitenhof. Onderzoek toont aan dat er een probleem is. Een
oplossing is snelheidverlaging of geluidschermen. Volgens de regels van VROM is sprake van een
saneringsgeval.
Inspreker de heer Hut zegt dat de gemeente eerdere toezeggingen heeft gedaan. De overlast is echter
toegenomen. Na overleg met de wethouder is in 2009 een officieel verzoek ingediend. De gemeente en
de raad zijn nogmaals aan zet.
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Lijst ingekomen stukken
Raadscommissie Beheer en Verkeer 18 januari 2012

Collegebrieven
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

28 november 2011
1 december 2011
8 december 2011
15 december 2011
15 december 2011
22 december 2011
22 december 2011
22 december 2011
22 december 2011

Tussenstand Ruimte voor de Binnenstad
Stand van zaken dierenwelzijnsbeleid en moties van 30 maart 2011
Stand van zaken ‘verkenning PRIS’
Stand van zaken evaluatie warenmarkt
Vervolgonderzoek ‘effecten luchtemissies houtkachels’
Verhoging abonnementstarieven (gemeentelijke parkeergarages)
Buitendienststelling station Zwolle
Bomeneffectanalyse Oostelijke Ringweg, Lewenborg (Stadsweg)
Vergunningenbeleid Evenementen ‘Feesten in Balans II’

Voorstel: v.k.a.

Overige stukken
1.

5 december 2011

2.

14 december 2011

Buurtvereniging De Rivierenbuurt, Open brief ‘Bewonersparticipatie:
leg dat maar eens uit!’
Mail burger over parkeren in Stad > in handen gesteld van college

Voorstel: v.k.a.
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VERSLAG RAADSCOMMISSIEVERGADERING BEHEER EN VERKEER
Datum:
Plaats:
Tijd:

14 december 2011
Oude raadzaal
16.30 - 19.00 uur

Aanwezig: mw. H. Rademaker (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. K.S.N. van der Veen (GroenLinks), dhr. J.H. Luhoff (D66), mw.
G.E.J. Copini- van der Meulen (D66), dhr. E. Eikenaar (SP), dhr. J.P. Dijk (SP), mw. I. Jongman-Mollema
(ChristenUnie), dhr. R.P. Prummel (Stadspartij), dhr. B. Copinga (Stadspartij), dhr. J.P.A. van Rooij
(Student & Stad), dhr. G.J. Kelder (PvdD)
De wethouders: mw. C.T. Dekker, mw. J.A. Visscher (vanaf 18.30 uur)
Namens de griffie: dhr. W.T. Meijer (commissiegriffier)
Verslag: dhr. Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland)
Insprekers: dhr. Friederich en dhr. Menger bij agendapunt B.3, Centrale en schone stadsdistributie.

A1. Opening en mededelingen
De voorzitter
• Opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
• Wethouder Visscher komt later.
• Dinsdag 20 december 2011 extra vergadering commissie B&V over tramzaken.
• Op tafel zijn gelegd: beantwoording vragen ‘Groningen geeft energie’, nagekomen
collegebrieven OV-bureau, notitie PvdA-fracties over OV-bureau en inspraakreactie heer
Menger over B.3 Stadsdistributie.
Wethouder Visscher:
• Het voorstel over riolering en aanpak openbare ruimte in Bruilweering wordt eerst met de
bewoners besproken.
• Het kunstwerk bij de ingang van het stadspark: het college heeft het voorstel van de
adviescommissie overgenomen. Studio Job voert het uit, voor de zomer is het geplaatst.
A2. Vaststelling agenda
B.1 schuift op naar het eind van de agenda in verband met de latere komst van wethouder Visscher.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
A3. Langetermijnagenda en lijst moties en toezeggingen
De voorzitter:
• De LTA-brief van wethouder Dekker wordt in de LTA verwerkt.
A4. Conformstukken
a. Vaststelling verordeningen op de gemeentelijke begraafplaatsen van Groningen 2012 en
begrafenisrechten gemeentelijke begraafplaatsen 2012
(raadsvoorstel 24 november 2011)
Het agendapunt gaat als conformstuk naar de raad van 21 december 2011.
b. Kredietaanvraag sanering riolering 2012
(raadsvoorstel 24 november 2011)
Het agendapunt gaat als conformstuk naar de raad van 21 december 2011.
c. Nacalculaties projecten beheer en onderhoud 2011
(raadsvoorstel 1 december 2011)
Het agendapunt gaat als conformstuk naar de raad van 21 december 2011.
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A5. Rondvraag
Dhr. Dijk (SP):
• Heeft al enkele maanden geleden gevraagd naar de OV-jaarkaart voor blinden en
slechtzienden: op welke locatie kan deze kaart worden verkregen?
Wethouder Dekker:
• Zegt toe het te zullen nagaan.
Dhr. Copinga (Stadspartij):
• De openbare toiletten bij de Eendrachtsbrug en bij de Zuiderbegraafplaats zijn vaak erg
vervuild. Wat kan eraan worden gedaan?
Wethouder Visscher:
• Dit soort zaken kunnen op de gebruikelijke manier bij de gemeente worden gemeld. De
wethouder zegt toe de melding van dhr. Copinga, voor deze keer, te zullen uitzoeken.
• Een ander punt is de afhandeling van dit soort meldingen, de wethouder zou dat uitzoeken:
92% wordt binnen de afgesproken periode afgehandeld.
Inhoudelijk deel
B1. Bezuinigingen openbaar groen 2012
(collegebrief 13 oktober 2011)
Dit punt wordt als laatste bespreekpunt behandeld omdat wethouder Visscher later komt.
B2. Uitvoeringsprogramma “Groningen geeft energie
(collegebrief 3 november 2011)
De voorzitter:
• Het punt is geagendeerd door GroenLinks. De wethouder heeft gereageerd op de
bespreekpunten van GroenLinks en op de vragen van de PvdA.
Dhr. Van der Veen (GroenLinks):
• De fractie is positief over het uitvoeringsprogramma “Groningen geeft energie”.
• Vorig jaar heeft de raad geconcludeerd dat de gemeente op alle sporen flinke stappen moet
zetten om ervoor te zorgen dat alle gebruikte energie in 2035 energieneutraal wordt
geproduceerd.
• De zorg van GroenLinks is om zo effectief mogelijk sturing te geven aan het programma. Hoe
kijkt het college terug op het afgelopen jaar en wat had anders gekund?
• Hoe gaat het college in 2012 sturing geven aan het programma? Dit kan door toepassing van
greenbuilding banners.
• Communicatie is cruciaal, zodat de stad ziet en beleeft wat de gemeente doet en voorstaat. De
fractie verzoekt om het communicatieplan aan de raad toe te sturen en de raad te informeren
over de vorderingen bij de verschillende projecten. Hoe gaat het college dit in de toekomst
doen?
• Dhr. Prummel (Stadspartij) bij interruptie: wat heeft het voor zin over zoiets als
adoptiekerstbomen te discussiëren terwijl in Brazilië het Amazonegebied wordt gekapt en de
mogelijkheden daarvoor worden verruimd? Dhr. Van der Veen: het gaat in dit geval om een
energieneutraal Groningen in 2035. Heel veel mensen en bedrijven zijn ermee bezig.
Dhr. Kelder (PvdD):
• Groningen start veel mooie projecten en gaat goed om met duurzaamheid. Spreker is blij dat,
mede op basis van de motie van de fractie, op meerdere locaties onderzoek wordt gedaan naar
het eerste warmtenet.
• Goed dat er 6,3 miljoen euro extra rijksgeld is voor ‘Energiecampus’.
• Er wordt externe financiering gezocht: heeft dit betrekking op innovatie of ook op andere
onderwerpen?
• Het omzetten van biomassa naar brandstoffen: de PvdD ziet geen heil in mestvergisting van
mest van de bio-industrie. De stimulering van biovergisting is een betere keus, zie Attero. In
de eindrapportage Westrand staat iets over een mestvergister. Kan de wethouder zeggen of het
over een mestvergister gaat of alleen over biovergisting? Ooit is gezegd dat de gemeente geen
mestvergister wil.
Verslag vergadering raadscommissie Beheer en Verkeer 14 december 2011

195

2

Verslag 14 december

Mw. Jongman (ChristenUnie):
• Vindt het jammer dat groen gas en biomassa weinig aandacht krijgen. Zij wijst op het boekje
en op het antwoord van het college op de vragen van de PvdA. Het onderwerp kan
prominenter onder de aandacht worden gebracht, aldus geluiden uit het veld. Spreker wil hier
graag met de wethouder over spreken.
• Duurzaamheid is prima maar soms pakt het verkeerd uit, zie de nieuwe school in Lewenborg
waar de installatie voor de duurzame verwarming erg veel energie gebruikt. De duurzame
investering kost de school bij het gebruik meer dan voorheen. Een ander voorbeeld is de
traverse in de Grunobuurt.
Mw. Koebrugge (VVD):
• Is blij dat het college ziet dat de uiteindelijke investeringen uit de markt moeten komen.
• Is het eens met de opmerking van mw. Jongman over groen gas. Waarom wordt groen gas niet
meer integraal behandeld en in de tekst opgenomen, in samenhang met de Green Deals?
Dhr. Eikenaar (SP):
• Is positief over het uitvoeringsprogramma.
• Vindt dat energieproductie in handen van de overheid behoort te zijn.
• Sluit zich aan bij de opmerkingen van mw. Jongman over dure vormen van energiebesparing.
Het kan ertoe leiden dat mensen het vertrouwen in die technieken verliezen.
Dhr. Seton (CDA):
• Vindt het niet erg dat investeringen uit de markt moeten komen, de overheid heeft een eigen
rol. Als de investeringen niet uit de markt komen worden de doelstellingen niet gehaald.
• Is het eens met de opmerking van mw. Jongman over groen gas.
• Locatie duurzaamheidcentrum: spreker is het eens met de PvdA om tijdig te discussiëren over
een eventuele nieuwe locatie. Wat vindt het college? Of het allemaal digitaal kan, is de vraag.
Dhr. Van Rooij (Student&Stad):
• Vindt meer aandacht voor groen gas noodzakelijk. De meeste fracties zijn er voor.
Mw. Copini (D66):
• Is het eens met de PvdA en de ChristenUnie over meer aandacht voor groen gas.
• Duurzaamheidcentrum: het businessplan is er nog niet en spreker vraagt de wethouder wat zij
voor heeft met het centrum. Waarom is het Open Lab nu wel een goede optie?
Dhr. Spakman (PvdA):
• Is zeer te spreken over dit programma.
• De stad moet 37% van de energiedoelstelling uit energiebesparing halen. Dit biedt voordelen
voor mensen met lage inkomens.
• De economische effecten van het programma zijn groot, de stad wil dan ook een
energiekenniscentrum worden.
• Naast technische of economische obstakels doen zich vaak juridische belemmeringen voor.
Zie de aanpak in Duitsland, waar de politicus Hermann Scheer op dit gebied vele barrières
heeft geslecht. De overheid moet betrouwbaar zijn en geen ambivalentie uitstralen.
• Sluit zich aan bij de opmerkingen over groen gas en over het duurzaamheidcentrum. De
gemeente kan wat groen gas betreft beginnen bij de eigen bedrijfsvoering.
• Bewustwording en de rol van het duurzaamheidcentrum: aansluiting met het onderwijs is zeer
belangrijk.
Wethouder Dekker:
• Duurzaamheid is van iedereen geworden, in dat verband mag van ‘de markt’ worden
gesproken. Alle mensen zijn ervoor nodig.
• Is blij dat bedrijven in duurzaamheid investeren. De overheid kan het niet alleen.
• Het spoor warmte: de gemeente gaat zich nog goed verdiepen in zaken als warmtekracht,
warmtenet en dergelijke. De warmtevisie komt het eerste kwartaal 2012 naar de raad.
• Vervolgens: als de gemeente voldoende kennis over de verschillende sporen heeft, kan worden
gezegd wat de gemeente zou moeten doen en wat aan de markt moet worden overgelaten.
• Het college zal in de warmtevisie aandacht besteden aan de rol van de overheid.
• Groen gas: dit onderwerp heeft wel degelijk de aandacht van het college. Groen gas is een
vorm van biomassa. Er gebeurt al veel door andere partijen. Ook andere vormen van biomassa
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worden bekeken. De wethouder is verbaasd dat de raad een ander beeld heeft, de gemeente
doet veel op dit gebied. De wethouder is graag bereid met mw. Jongman te spreken over de
geluiden die zij uit het veld heeft gehoord.
Groen gas in gemeentelijke gebouwen: dit is een bedrijfseconomische afweging, elementen als
efficiëntie, economische profilering en continuïteit van het product spelen een rol.
Duurzaamheidcentrum: volgende week spreekt de wethouder met alle partijen waaronder de
opsteller van de businesscase. De locatie: het ‘gasfornuis van Bodewes’ is een mogelijke
tijdelijke locatie, met als uiteindelijke locatie het Forum.
Komt schriftelijk terug op de vraag van dhr. Kelder over Westrand en een mestvergister.

B3. Centrale en schone stadsdistributie
(discussienotitie GroenLinks 30 november 2011)
Inspreker dhr. Friederich heeft drie werkmaatschappijen die actief zijn in de stad. Een daarvan richt
zich op stadsdistributie. Spreker heeft in de jaren ’90 enkele initiatieven genomen die tot landelijke
erkenning hebben geleid op het gebied van stadsdistributie. Sinds een aantal jaren kent de stad geen
stadsdistributie meer, er wordt slechts gewerkt met ontheffingen voor belevering buiten de
venstertijden. Er is geen stadsdistributiecentrum. Gezien de grote nog uit te voeren projecten is dit
gewenst. Het systeem met ontheffingen werkt niet goed. Spreker probeert in overleg te komen met
ROEZ, maar dat lukt niet.
Inspreker dhr. Menger heeft al negen jaar ervaring met de planning van fijnmazige distributie. De
planning van de belevering is moeilijk gezien de beperkte beschikbare tijd. Een
stadsdistributiecentrum is noodzakelijk, het levert voordelen op. Spreker verwijst naar de
overeenkomst uit 1995 en verzoekt de raad er aandacht aan te geven.
Dhr. Gijsbertsen (GroenLinks):
• Het invullen van de schaarse ruimte moet gebeuren met de nodige aandacht voor fietsers en
voetgangers en voor het milieu. Dit is voor de fractie de insteek bij stadsdistributie.
• Stadsdistributie bevordert de verkeersveiligheid, zorgt voor een aantrekkelijke binnenstad en
dient het gemak van ondernemers en winkeliers.
• Spreker maakt enkele aanvullingen op de notitie. In andere steden blijkt dat veel kan worden
gerealiseerd binnen de venstertijden. Handhaving is belangrijk. Omvang ambtelijke inzet: dit
valt mee, zie Binnenstadservice.
• Vraag aan andere fracties: is er bereidheid om te kijken naar centrale en schone vormen van
stadsdistributie?
Mw. Koebrugge (VVD):
• Bedankt GroenLinks voor de uitgebreide notitie. De VVD is voor verder onderzoek.
• De fractie heeft vier uitgangspunten: het mag niet duurder worden, het mag geen monopolist
zijn, de ondernemers moeten erop vooruit gaan en de stad moet bereikbaar blijven.
• Bij meerdere leveranciers in één straat kan de efficiëntie worden verbeterd. Eén leverancier is
niet goed.
• Versvenstertijden: wordt de adviesgroep bevoorrading, als deze nog bestaat, betrokken?
• De werkzaamheden aan de ringweg mogen de leveranciers niet belemmeren. Indien dit wel
gebeurt, moet het geven van boetes worden voorkomen.
Dhr. Moes (PvdA):
• Het is een goed idee, er zijn veel voordelen.
• Nadelen zijn: toename van bureaucratie en daarmee de kosten, en problemen bij de
bevoorrading van grootwinkelbedrijven.
• De fractie stelt voor een expertmeeting met betrokkenen te organiseren.
Dhr. Van Rooij (Student&Stad):
• Steunt het voorstel van GroenLinks. Een expertmeeting is een goed idee.
Dhr. Luhoff (D66):
• Prima om dit onderwerp opnieuw op de agenda te zetten, sinds de initiatieven in de jaren ‘90
blijft Groningen achter op dit gebied.
• Handhaving moet gebeuren, het gebrek eraan mag geen reden zijn het beleid aan te passen.
• Niet alles kan in kleine busjes. Meerdere verdeelpunten zijn waarschijnlijk nodig.
• Studenten kunnen worden ingezet voor verdere informatievergaring.
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Dhr. Prummel (Stadspartij):
• Venstertijden zijn een noodzaak, verdere maatregelen vergen eerst nader onderzoek. Wat is de
behoefte van ondernemers? Het mag niet bureaucratisch worden.
• Het moet samen met ondernemers worden georganiseerd. Een monopolie is ongewenst.
Dhr. Eikenaar (SP):
• Is positief over het voorstel. Er mag geen systeem bovenop het huidige komen.
• Het is volstrekt inefficiënt om meerdere leveranciers in één straat te laten bezorgen. Eén
leverancier is efficiënter.
• Eens met de PvdA: grootwinkelbedrijven moeten apart worden beleverd.
Dhr. Seton (CDA):
• Complimenten voor het stuk van GroenLinks, de fractie kan zich vinden in de inhoud.
• De ideeën moeten met de ondernemers worden besproken, het mag niet duurder worden.
• Handhaving is inderdaad een belangrijk punt.
• Het openstellen van busbanen: wat vindt het college hiervan?
Mw. Jongman (ChristenUnie):
• Bedankt GroenLinks voor het initiatief. Het klopt dat er meerdere busjes rijden, die de
verkeersregels soms negeren.
• Er zijn goede voorbeelden in Utrecht en Nijmegen.
• De uitwerking van het idee moet in overleg met de ondernemers gebeuren.
• Handhaving is belangrijk. Het systeem moet niet ingewikkeld worden.
Dhr. Kelder (PvdD):
• Kan zich vinden in de notitie van GroenLinks. Utrecht is een goed voorbeeld. Fietskoeriers
kunnen goed worden ingezet.
• Een expertmeeting is een goed idee. Een plan mag niet worden afgedwongen, de voordelen
ervan zullen ondernemers over de streep trekken.
Wethouder Dekker:
• Een geheel vrijwillig systeem is nauwelijks mogelijk, zeker aan het begin zijn regels nodig.
• Het college heeft een quickscan laten doen: de gemeente doet wel degelijk veel maar loopt
inderdaad niet voorop.
• De afgelopen jaren is niet veel gedaan omdat het om veel mensen gaat die vergunning hebben
om de binnenstad in te rijden. Planning is daardoor moeilijk.
• Een ander systeem opzetten kost de gemeente een extra fulltimer; dat is te duur.
• De politie handhaaft niet vanwege het grote aantal vergunningen. Pollars zou handhaving
gemakkelijker maken, maar de raad is tegen pollars.
• Conclusie: dit onderwerp is ingewikkeld, er zit veel aan vast. Wel doen, betekent er een
project van maken. Dat betekent dat er geld bij moet, ten koste van iets anders. Een eventuele
expertmeeting kan ambtelijk wel worden ondersteund.
• De adviesgroep bevoorrading is sinds 2009 niet meer actief.
Dhr. Gijsbertsen (GroenLinks):
• Is voor een expertmeeting. Hij gaat met de PvdA en de andere fracties spreken.
De voorzitter:
• Concludeert dat dhr. Gijsbertsen in overleg met de griffie en de andere fracties het idee voor
een expertmeeting uitwerkt.
B4. Ontwikkelingen OV-bureau
(collegebrief 11 november 2011)
De voorzitter:
• GroenLinks heeft het punt geagendeerd. Er zijn twee nieuwe collegebrieven en een stuk van
de PvdA-fracties.
• Dhr. Seton heeft de zaal verlaten en wordt bij dit punt vervangen door mw. Kuik.
Dhr. De Rooij (PvdA):
• De financiele situatie roept veel vragen op. De fractie kan er nog geen oordeel over geven.
• De brief van de accountant biedt enige duidelijkheid maar nog niet volledig.
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De fracties van de PvdA in de Staten van Groningen en Drenthe stellen voor een
werkconferentie te houden. De fractie in de raad steunt dit en vraagt de mening van de andere
fracties.
• Verzoekt het college op korte termijn verdere duidelijkheid te verschaffen.
Mw. Kuik (CDA):
• Vorige maand was het tekort 4 miljoen euro, nu is het 8 miljoen euro. Hoe kan dit in zo korte
tijd?
• Grote vraag blijft hoe het tekort kan stijgen bij toenemende aantallen reizigers.
• Wat betekent een dergelijk onvoorzienbaar verlies voor het weerstandsvermogen in de
toekomst? Doet zich dit ook in andere regio’s voor?
• Een goede dienstverlening staat voorop en de vraag is hoe moet worden bezuinigd.
• Het CDA is het eens met het voorstel van de PvdA voor een werkconferentie.
Dhr. Van Rooij (Student&Stad):
• Het is merkwaardig dat het tekort deels wordt veroorzaakt door tegenvallende
reizigersopbrengsten en tegelijkertijd door toenemende aantallen reizigers.
• De accountant zegt dat de tekorten grotendeels onvoorzienbaar waren en dat het samenhangt
met het bedrijfsmodel. Welke lessen kunnen hieruit worden getrokken? Het college zegt op dit
punt niets. Kan nog wel worden vastgehouden aan dit bedrijfsmodel?
Dhr. Dijk (SP):
• Vindt het erg zorgwekkend dat niet volledig duidelijk is wat de oorzaken van het tekort zijn.
• Hoe kan het dat reizigersopbrengsten dalen bij toenemende reizigersaantallen? Het aantal
versterkingsritten zou zijn toegenomen. Het OV-bureau maakt hierover toch afspraken met
Qbuzz?
• Er mogen geen lijnen worden geschrapt voordat duidelijk is wat de oorzaken van de tekorten
zijn. Het kan zijn dat belbussen duurder zijn dan lijndiensten.
• De controle op het OV-bureau moet strakker.
• De SP steunt het idee voor een werkconferentie.
Dhr. Evenhuis (VVD):
• Heeft grote zorgen over het feit dat de oorzaken van de tekorten niet bekend zijn.
• De werkconferentie moet over concrete zaken gaan.
• Is de voorliggende notitie nog actueel? Kan de wethouder actuele informatie geven?
• Een klantwaardering van 7.6 is erg goed. Het is positief dat de Citybussen en de P+R een
stabiele groei vertonen. Het aantal klachten stijgt wel, dat blijkt normaal te zijn.
• Is bekend in hoeverre de economische situatie op korte en middellange termijn invloed heeft
op de opbrengsten en de reizigersaantallen?
• Het is nog onduidelijk hoe reizigersaantallen en opbrengsten met elkaar samenhangen. De
VVD wil niet dat dunne lijnen in de regio worden geschrapt voordat hiernaar nader onderzoek
is gedaan.
• De tram: spreker heeft na een aantal gesprekken met ambtenaren een ander inzicht gekregen
over wat er in de offertes zit. Er zit meer in dan spreker voorheen dacht, zoals het fietspad
over de Grote Markt.
Mw. Jongman (ChristenUnie):
• Is erg geschrokken van het tekort. De opgesomde mogelijke oorzaken geven nog geen helder
beeld. Het model van het OV-bureau werd altijd geroemd.
• Het tekort was niet voorzienbaar, maar is het verwijtbaar? Een van de mogelijke oorzaken is
de OV-chipkaart. Waarom gebeurt in Groningen niet hetzelfde als in Amsterdam, namelijk dat
geld wordt verdiend doordat mensen vergeten uit te checken?
• De werkconferentie: dit is een goed idee, het gaat om overstijgende zaken zoals het
bedrijfsmodel, de concessie en dergelijke.
• Spreker is het eens met dhr. Evenhuis dat de stad verder moet kijken dan zijn eigen
grondgebied.
• Het weerstandsvermogen is onvoldoende om de tekorten te dekken.
• Het onderwerp moet snel weer op de agenda komen.
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Dhr. Luhoff (D66):
• Is het eens met de gestelde vragen en de reacties van de vorige sprekers op het tekort.
• Het blijkt moeilijk te zijn voor het OV-bureau om direct in te grijpen in het geheel aan lijnen.
Dit kan punt van bespreking zijn op de voorgestelde werkconferentie.
• De opbrengstverantwoordelijkheid ligt bij de overheid. De vraag is of de overheid wel invloed
heeft op de opbrengsten en op de eventuele tekorten; zie het nu ontstane tekort. Ook het
huidige bedrijfsmodel leidde niet tot snelle maatregelen. Daarmee is de vraag gerechtvaardigd
of de overheid deze opbrengstverantwoordelijkheid wel moet dragen.
• Het houden van een werkconferentie is een goed idee.
Dhr. Gijsbertsen (GroenLinks):
• Het is een bizar dossier, spreker is benieuwd naar de uitkomst van het lopende onderzoek.
• De accountant zegt dat risico’s laag zijn ingeschat, dat de signalering aan de late kant was en
dat er mogelijk een relatie is met het bedrijfsmodel.
• Sluit zich aan bij de vragen van dhr. Luhoff over opbrengstverantwoordelijkheid en van mw.
Jongman over ervaringen elders en over het weerstandsvermogen. De gemeente moet
voorzichtig zijn met bezuinigingen op het openbaar vervoer.
Dhr. Prummel (Stadspartij):
• Deze discussie is een slecht voorteken voor de tramplannen.
• Het OV-bureau stelt teleur: het levert slechte cijfers en het biedt geen beter bestuur.
• De financieringsgrondslag van het openbaar vervoer is onzeker en ondoorzichtig. Kan het
college aantonen dat een constructie met het OV-bureau beter is dan zonder wat betreft
controle op het financiele gebeuren en planvorming?
• De opbrengstverantwoordelijkheid is terecht door D66 genoemd. Dit is een punt van gesprek
voor de werkconferentie. Blijkbaar bestaat er te weinig sturing. De overheid mag hier geen
grote risico’s lopen.
• In verband met de tram: de fractie pleit voor een fijnmazig openbaar vervoersysteem; de
bereikbaarheid van het platteland is belangrijk.
• Vanwege rijksbezuinigingen zou de stad geld opzij moeten leggen voor de zuidelijke ringweg.
• Eens met het voorstel voor een werkconferentie.
Dhr. Kelder (PvdD):
• Is erg geschrokken van het tekort. De werkconferentie is akkoord, met als punt van gesprek:
wanneer genereert een lijn opbrengsten?
• Wat zijn de consequenties voor de exploitatie van de tram?
Wethouder Dekker:
• Ook het dagelijks bestuur van het OV-bureau was erg verbaasd over een extra tekort van nog
eens 4 miljoen euro binnen vier weken na het bekend worden van het eerste tekort.
• Op een belangrijke vraag gaf de accountant antwoord: het was niet voorzienbaar. Het lag dus
niet aan de bestuurbaarheid van het OV-bureau.
• Vraag blijft waar het tekort wel vandaan komt en hoe hierop kon worden gestuurd. Het
onderzoek zegt: het zijn deels de dieselprijzen en deels de toename van het kleinschalig
vervoer, maar vooral de stijgende reizigersaantallen. De reizigersopbrengsten stijgen echter
niet gelijk mee. Hoe dat kan, is onduidelijk.
• Dit laatste punt wordt nader onderzocht, de resultaten zijn half januari 2012 bekend.
• Op de vraag van dhr. Prummel over eenzelfde onzekerheid bij reizigersopbrengsten bij de
tram: de tram is per kilometer goedkoper dan de bus.
• In het verleden gemaakte keuzes: bewust is ervoor gekozen bepaalde zaken niet aan de markt
over te laten maar bij de overheid te houden.
• In het verleden gemaakte keuzes: de oprichting van het OV-bureau was een goed besluit, de
stad en de regio kunnen het niet meer alleen. Een ander organisatiemodel had het tekort niet
anders gemaakt.
• In het verleden gemaakte keuzes: de opbrengstverantwoordelijkheid heeft te maken met de
ontwikkelfunctie. De ontwikkelfunctie gaat over welke lijnen er zijn, waar de haltes zijn, en
dergelijke. Het was een bewuste keuze de ontwikkelfunctie bij de overheid te houden.
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Vanwege dat feit heeft de overheid opbrengstverantwoordelijkheid. De overheid is daarmee
tevens verantwoordelijk voor het inzetten en financieren van versterkingsritten.
• Het huidige organisatiemodel is goed.
• Er zal een verdere discussie met de raad plaatsvinden, ook omdat een groot deel van het tekort
een structureel karakter heeft. Daar hoort een discussie over de ontwikkelvisie en de
opbrengstverantwoordelijkheid bij. Het gaat om de sturing die de overheid op het openbaar
vervoer wil hebben. De wethouder is ervoor de huidige sturingsmogelijkheden te handhaven.
Dit kan betekenen dat de omvang van het weerstandsvermogen groter moet worden.
• Het lopende onderzoek maakt duidelijk welk deel van het tekort structureel is.
• De klachten nemen niet toe zoals de VVD zei. In 2010 was er een stijging door vooral
winterse omstandigheden. In 2011 is het aantal klachten gedaald.
• Er zijn geen actuelere cijfers. Woensdag wordt in het dagelijks bestuur over de cijfers van
november gesproken.
• Amsterdam verdient op het uitchecken omdat er veel korte ritten worden gemaakt die minder
kosten dan men aan borg moet betalen. In Groningen zijn de ritten langer en daardoor duurder
dan de borg.
• Een werkconferentie: de wethouder stelt voor die conferentie over het bedrijfsmodel te laten
gaan en niet over het organisatiemodel. De discussie gaat dan over de ontwikkelfunctie en de
mate van sturing vanuit de overheid.
Dhr. De Rooij (PvdA):
• In overleg met de verschillende griffies wordt de opzet van de werkconferentie bezien.
B1. Bezuinigingen openbaar groen 2012
(collegebrief 13 oktober 2011)
Dhr. Van der Veen (GroenLinks):
• Geeft een toelichting bij de agendering. De aanleiding is de brandbrief van de
natuurorganisaties van 7 november 2011. Zij zijn van mening dat de bezuinigingen de
ecologische kwaliteit wel aantasten. Wat vindt het college over de suggesties van de
organisaties?
• Grote zorg bestaat over de bezuiniging op het maaibeheer. Wat vindt het college van de
mening van de organisaties?
• Biovergisting: graag een reactie van het college op de gestelde vragen.
Dhr. Kelder (PvdD):
• Waarom niet twee keer per jaar maaien in plaats van klepelen?
• Het nieuwe groenbeheer is nadelig voor de bijen. De eerdere afspraak met de raad kan volgens
de documentatie niet worden nagekomen. Wat vindt de wethouder hiervan?
• Bezuinigen op monitoring leidt tot minder goede resultaten. Wat vindt de wethouder hiervan?
• Vanwege de nieuwe Natuurwet is nu extra inzet voor flora en fauna nodig.
Dhr. Seton (CDA):
• Eens met de opmerking van dhr. Kelder over bijen.
• Het CDA heeft geen probleem met de eerste vijf bezuinigingsmaatregelen, wel met de zesde:
het dienstverleningsniveau in de wijken gaat achteruit. Welke andere maatregelen zijn
overwogen? Is er kans dat de gemeente de rekening later dubbel en dwars krijgt
gepresenteerd?
• Eens met de PvdD: de rek is er uit, er kan niet verder worden bezuinigd. Het nu bereikte
niveau moet worden gehandhaafd.
Dhr. Van Rooij (Student&Stad):
• Geen verdere verruiging van groengebieden is een goede keus. De fractie steunt de
overwegingen en keuzes van het college.
• De vraag van GroenLinks over de mogelijke afname van de ecologische kwaliteit is terecht.
Dhr. Copinga (Stadspartij):
• Is tegen de bezuinigingen op openbaar groen indien die de ecologische waarden in de stad
aantasten.
• Op onderhoud van openbaar groen in de wijken mag niet worden bezuinigd.
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Dhr. Moes (PvdA):
• Eens met de keus niet verder te verruigen. Eens met de zorg van het CDA over het onderhoud
in de wijken. Bepaald onderhoud blijft noodzakelijk zoals in speeltuinen.
• Bloembakken: geven kleur aan de stad, niet weghalen. Misschien te adopteren door
buurtbewoners of ondernemers?
Dhr. Evenhuis (VVD):
• Is het eens met het beleid van de wethouder. Indien de resultaten tegenvallen en het aanzien
van de stad vermindert, moet op korte termijn de maatregel worden heroverwogen. Fouten
moeten snel worden hersteld.
Mw. Jongman (ChristenUnie):
• Eens met dhr. Seton dat alleen de zesde maatregel de mensen in de wijken direct treft.
• Eens met de vragen vier en vijf van GroenLinks.
Mw. Copini (D66):
• Er moet goed worden bekeken of de bezuinigingen effect hebben op de ecologische kwaliteit.
• Eens met het CDA en de PvdD om regelmatig te kijken naar de effecten op de leefbaarheid
binnen de wijken. Zijn de wijkbewoners nog tevreden? Is extra monitoring nodig om die
tevredenheid te meten?
• De veiligheid bij speeltoestellen kan verbeteren door alternatieven, zoals zand en
houtsnippers. Wil de wethouder hiervoor kiezen of gebeurt er niets bij speeltoestellen?
Wethouder Visscher:
• Verruiging+maaibeheer: al eerder behandeld, geen onderdeel van de maatregelen voor 2012.
• Het college heeft alle mogelijke maatregelen goed op een rij gezet en de meest pijnloze
gekozen. Verdere verruiging is geen goede keus. Het college handhaaft de herplantplicht bij
boomkap en het beheer en onderhoud van trottoirs en fietspaden. De voorstellen 2012 hebben
de minste kans dat het later op de gemeente terugslaat.
• Voorstel nummer 6 heeft geen betrekking op het basisbeheer en –onderhoud in de wijken en
levert geen schade op langere termijn op. De wethouder verwacht niet veel effecten voor de
leefbaarheid; de borgschouw zal dit moeten aantonen.
• Monitoren: in plaats van een keer per vijf jaar wordt eens per zeven jaar gekeken naar de
ecologische kwaliteit. Begin volgend jaar komt een rapportage.
• Met deze voorstellen neemt de diversiteit niet af en zijn er geen negatieve gevolgen voor de
bijen.
• Biovergisting: er loopt een onderzoek naar de inzet van o.a. houtig materiaal. Voorjaar 2012
volgt een conclusie.
• Brandnetels bij speeltuinen: gebruikelijk zijn deze te verwijderen.
• Bloembakken: beheer door bewoners levert de gemeente geen geld op.
• De natuurorganisaties zijn uitgenodigd om hun voorstellen te bespreken, uiterlijk in februari
2012.
Dhr. Van der Veen (GroenLinks):
• Is erg blij met de beantwoording door de wethouder.
C1. Ingekomen stukken en stukken ter kennisname
Dhr. Gijsbertsen (GroenLinks):
• Rapportage sleutelprojecten: graag agenderen voor de commissie.
C2. Vaststelling verslagen 16 en 23 november 2011
Mw. Koebrugge (VVD):
• Verslag 16 november, blz. 6, waar mw. Koebrugge spreekt: “bewoners en bewoners”
vervangen door “bewoners en ondernemers”. Verder: “een gedeelte van de belanghebbenden”
vervangen door “zoveel mogelijk belanghebbenden”.
• Verslag 23 november, blz. 3, waar mw. Koebrugge spreekt: tweede bullet, na “fietsparkeren”
eindigt de zin. Verder, derde bullet: “het OV-bureau moet ook kosten maken” vervangen door
“het OV-bureau moet delen in de kosten”.
De verslagen van 16 en 23 november 2011 worden met deze opmerkingen gewijzigd vastgesteld.
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Het vertrouwelijke verslag van 23 november 2011 wordt ongewijzigd afgehandeld.
De voorzitter sluit de vergadering om 19.05 uur.
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VERSLAG RAADSCOMMISSIE VERGADERING BEHEER EN VERKEER
Datum:
Plaats:
Tijd:

20 december 2011
Oude raadzaal
17.00 - 18.15 uur

Aanwezig: mw. H. Rademaker (voorzitter), dhr. A. de Rooij (PvdA), dhr. W. Moes (PvdA), dhr. J.
Evenhuis (VVD), dhr. J.H. Luhoff (D66), mw. G.E.J. Copini- Van der Meulen (D66), dhr. Eikenaar (SP),
dhr. J.P. Dijk (SP), mw. I. Jongman-Mollema (ChristenUnie), dhr. R.P. Prummel (Stadspartij), dhr. G.J.D.
Offerman (Stadspartij), dhr. J.P.A. van Rooij (Student & Stad), mw. M. Wilschut (PvdD)
De wethouder: mw. C.T. Dekker
Namens de griffie: dhr. W.T. Meijer (commissiegriffier)
Afwezig m.k.: mw. S.A. Koebrugge (VVD), dhr. J. Seton (CDA), dhr. M.T. Gijsbertsen (GroenLinks), dhr.
K.S.K. van der Veen (GroenLinks)
Verder aanwezig: dhr. M. Olman (projectdirecteur RegioTram)
Verslag: dhr. Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland)
Insprekers:
dhr. Kamminga bij agendapunt B.1.

A1. Opening en mededelingen
De voorzitter
• Opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
• Op tafel ligt de ook al per mail gestuurde brief van de tramcommissie, behorend bij B.2.
Wethouder Dekker:
• Het doortrekken van de snelle HOV-as van Hoogkerk naar het station: overleg met ProRail en
provincie wijst uit dat ProRail hoogstwaarschijnlijk haar bezwaren handhaaft. De derde fase
kan voorlopig dus niet worden uitgevoerd. De gemeente wil nu een onderdoorgang bij de
Paterswoldseweg realiseren. Samen met de betrokken overheden overlegt de gemeente over
een op te stellen businesscase en over de financiën. De wethouder neemt aan dat een beroep
op RSP-middelen kan worden gedaan vanwege het grote regionale belang.
• Card Only: de wethouder vindt het niet verantwoord ermee door te gaan. De wethouder komt
in januari 2012 met een toelichting en een plan van aanpak.
A2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Inhoudelijk deel
B1. Aanbesteding RegioTram: uitstappen consortium LinQ
• collegebrief 24 november 2011
• collegebrief 7 december 2011
Inspreker dhr. Kamminga spreekt in op persoonlijke titel. De cruciale vraag waarom de vervoerder
zich heeft teruggetrokken, wordt in de stukken niet beantwoord. Spreker ziet risico’s in dit project,
misschien ziet de vervoerder die ook. Het klopt niet dat de tram goedkoper is dan de bus. Er staat een
optelfout in de exploitatierekening, en daar heeft de PWC niet naar gekeken. Verder gaan met de tram
is duur, de rest van het openbaar vervoer is er het slachtoffer van. Stoppen met de tram kost 20 miljoen
euro. Dat zijn ‘sunk costs’, die zijn niet van invloed op de afweging. Stoppen is daarom beter dan
doorgaan met veel grotere bedragen.
Dhr. De Rooij (PvdA):
• Reageert op de inspreker: dhr. De Rooij is van mening dat de tram goedkoper is dan de bus.
De vraag waarom LinQ is afgehaakt, is terecht.
• Het lijkt alsof het college blij is dat één vervoerder is afgehaakt. Spreker vindt het zorgelijk
dat daardoor minder concurrentie bestaat. Bestaat de kans dat nog een consortium afhaakt?
Hoe gaat de gemeente reageren?
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Dhr. Evenhuis (VVD):
• Is nu de kans groter op onderlinge afspraken tussen de twee overblijvende consortia?
• LinQ was qua procedure al erg ver, de tram was al binnen. Om welke leverancier ging het?
Ging het om nieuwe trams?
• De gemeente moet net als de intekenaars duidelijk zijn. Kan het college garanderen dat de
gemeentelijke bijdrage overeind wordt gehouden? Dit gezien de tegenvallers bij andere
dossiers.
Dhr. Luhoff (D66):
• Is het eens met de zorgen van de PvdA. Het is jammer dat één consortium is afgehaakt.
• Door dit vertrek is er geen reden de voorwaarden voor de aanbesteding te veranderen. Stel er
stapt nog één partij uit, kan de aanbesteding dan opnieuw worden gedaan onder dezelfde
aanbestedingsvoorwaarden?
Mw. Jongman (ChristenUnie):
• Is net als de PvdA en D66 geschrokken van het afhaken van LinQ.
• Het gaat om het resultaat. Spreker is er niet van overtuigd dat het ook met één consortium kan
zoals het college zegt.
Dhr. Dijk (SP):
• Betreurt eveneens het afhaken van een vervoerder. Hoe moet het als er één consortium
overblijft? Is het dan misschien wenselijk de aanbesteding opnieuw te doen?
• Connexion en Alstom, deelnemers in Poort, blijken via Veolia betrokken te zijn bij de aanleg
van een tramlijn in door Israel bezet gebied. De SP vindt dit moreel verwerpelijk. Is een
Bibob-advies nodig? Eventuele protesten kunnen leiden tot vertraging en meerkosten. Wat
vindt het college?
Dhr. Van Rooij (Student&Stad):
• De inspreker stelt een terechte vraag. De fractie deelt de zorgen van de PvdA over het afhaken
van LinQ. Wat was de beweegreden van LinQ om af te haken? Was capaciteit de enige reden?
Dhr. Offerman (Stadspartij):
• DBFMO is iets anders dan DBFM. Waarom worden steeds positieve DBFMO-voorbeelden
gebruikt? Die gaan over infrastructuur en niet over exploitatie.
• De EU-regels voor aanbestedingen gelden toch voor maximaal 15 jaar? Als dat klopt, hoe kan
de gemeente dan kiezen voor 22,5 jaar?
• Wat zegt de Wet personenvervoer over de situatie dat twee partijen overblijven?
• Het college voorspelt in de brief van 7 december een nek-aan-nekrace. Wie gaat dit
beoordelen? In dezelfde brief zegt het college dat het vertrouwen van marktpartijen in de
overheid kan worden geschonden. Spreker betwijfelt of marktpartijen te vertrouwen zijn.
Mw. Wilschut (PvdD):
• Is het eens met de vragen over het waarom van het afhaken van LinQ.
• Is de gemeente er zeker van dat de twee overgebleven consortia zullen blijven?
Mw. Postma (GroenLinks):
• Betreurt het afhaken van een van de drie consortia. Eens met dhr. De Rooij; de concurrentie
vermindert. Wel is het zo dat het zelfs met één consortium kan, er zijn minimumeisen. Maar
heeft dit laatste gevolgen voor de procedure?
• Eens met de vragen van dhr. Dijk over Connexion en Alstom?
Wethouder Dekker:
• De wethouder heeft liever drie dan twee consortia in deze concurrentiegerichte dialoog.
• De gevolgen voor het aanbestedingsproces: de wethouder zal goed letten op strategisch gedrag
van de overblijvende partijen. De gemeente zal zichzelf ook aan de afspraken houden.
• Er is geen vervoerder afgehaakt, LinQ had nog geen vervoerder gekozen. Na het opstellen van
het plan van aanpak zou LinQ in gesprek gaan met de vervoerder. Die vervoerder gaf aan niet
de capaciteit te hebben dit project vlot te trekken. LinQ ziet geen mogelijkheid in korte tijd
een nieuwe vervoerder te vinden, de vertraging kost veel geld.
• De wethouder ziet niet graag dat er nog een partij afhaakt.
• De informatie die het college van de projectdirecteur van het trambureau ontvangt geeft aan
dat er voldoende vertrouwen in de twee andere partijen bestaat. Zo heeft het college ook
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informatie ontvangen dat de capaciteit de reden voor de vervoerder is om van het project af te
zien.
Het klopt dat de concurrentie minder wordt. De gemeente zal scherper zijn in het proces.
Als nog een partij afhaakt, is dat op zich geen reden om te stoppen. Als de gemeente op dat
moment zou breken met de overblijvende partij, moet schadevergoeding worden betaald. Als
één partij overblijft, kan de gemeente via benchmarking extra prikkels inbouwen.
Er zijn geen signalen dat nog een partij kan afhaken, de wethouder wil daarom nu niet ingaan
op de eventuele gevolgen daarvan. De wethouder zegt dat een nieuwe situatie ontstaat indien
nog een partij afhaakt. De stuurgroep en het college zullen zich dan beraden en in overleg
treden met de commissie Beheer en Verkeer en de tramcommissie.
De probiteitfunctionaris ziet toe op een correcte aanbesteding.
Naar aanleiding van de inspreker: de tram is door de grotere capaciteit goedkoper dan de bus.
De wethouder komt schriftelijk terug op Veolia en de vraag van de SP over Connexion en
Alstom.
Het college zorgt voor een sluitende gemeentelijke begroting en voor evenwichtig investeren.
Het plafond voor de tram is 307 miljoen euro, de gemeentelijke bijdrage is duidelijk. Wordt
het bedrag hoger dan 307 miljoen dan zal op het plan moeten worden bezuinigd.
EU-regels stellen voor een aanbesteding inderdaad vijftien jaar als maximum, echter daarbij
mag in het geval van de tram 50% van de eerdere termijn worden opgeteld.
De wet Personenvervoer geeft geen belemmeringen om met twee partijen door te gaan.
De nek-aan-nekrace wordt beoordeeld door de kwaliteitsteams met behulp van criteria. De
criteria leiden tot een uitkomst die aan de raad wordt voorgelegd.

B2. Aanbestedingsdocumenten RegioTram
• collegebrief 4 november 2011
• mondelinge toelichting stand van zaken aanbesteding
De voorzitter:
• Constateert dat de commissie behoefte heeft aan een nadere toelichting door het college op de
stand van zaken bij de aanbesteding.
Dhr. Olman (projectdirecteur RegioTram):
• Met de twee consortia vinden dialooggesprekken plaats. De uitkomsten worden gebundeld met
de uitkomsten van de publieke consultatie. Opdracht is gegeven voor een second opinion.
Alles samen wordt beoordeeld en kan leiden tot aanpassing van de eisen. Uiteindelijk
resulteert de Nota van Wijziging die is gericht op de leidraad, de outputspecificaties en het
contract. Die Nota ontvangt de raad in maart 2012.
• De twee marktpartijen zijn positief over het project en willen graag, ook voor de lange termijn.
De discussie over de risicoverdeling is belangrijk. De dialoog zorgt voor een beter product.
• De opmerkingen van de commissie zijn grotendeels verwerkt in de outputspecificaties. Een
aantal dingen wordt nog uitgezocht of vormt onderdeel van de gesprekken met andere partijen,
zoals het onderwerp social return in het overleg met de vakbonden.
Wethouder Dekker voegt toe:
• De wethouder geeft een schriftelijke reactie op de brief van de tramcommissie.
• Stelt voor over onderdelen van de aanbesteding apart met de commissie te spreken. Een
voorbeeld is de financiering.
De voorzitter:
• Concludeert dat de commissie ermee instemt dat het presidium een datum voor een
commissievergadering kiest. Dit kan worden gekoppeld aan de vraag van de tramcommissie
aan deze commissie of de planning van het college haalbaar is en of extra vergaderingen nodig
zijn. De second opinion is ook punt van overleg in het presidium.
Dhr. Offerman (Stadspartij):
• De Stadspartij vindt het onzin om te denken dat de tram de regio in kan, dit vanwege
financiele en technische problemen die nog tevoorschijn zullen komen. Waarom wordt pas na
maart 2012 over de tram als regiotram gesproken? Dat moet nu helder zijn. ProRail zal
namelijk moeilijk doen over een tram op het spoor.
• Vakbonden en social return: wanneer is bekend dat het doorgaat?
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Blz. 6 en 10: graag enkele voorbeelden van een rollend materieelplan en een vervoerplan
volgens DBFMO.
• De geschillenregeling: wie vormen de raad van beoordelaars?
• De vervoerdienst: als de raad de opbrengstverantwoordelijkheid wijzigt, wat is het gevolg
voor de financiele positie van de marktpartijen?
Dhr. Luhoff (D66):
• De outputspecificaties: voor D66 blijft bovenleidingloos rijden bovenaan staan.
• De tram de regio in: extra inspanning is nodig om dit goed in de contracten te borgen.
• Het definitief besluit neemt de raad eind dit jaar, maar kan dat zonder schadeclaims? Wat is
het laatste moment dat de gemeente kan stoppen zonder schadeclaims? Hoe worden eventuele
schadeclaims behandeld in relatie tot de provincie en de regio? Maar wat als het definitief
besluit wel tot schadeclaim leidt? Hoe is te regelen dat geen schadeclaim ontstaat?
Dhr. Dijk (SP):
• Eens met de vraag van D66 over schadeclaims.
• Social return en buspersoneel: hoe is de stand van zaken?
Mw. Jongman (ChristenUnie):
• Collegebrief blz. 4, over DBFMO-overeenkomst: spreker begreep dat wijzigen geld kost.
Klopt dat?
• Piekbetalingen: de wethouder heeft gezegd dat dit later terugkomt.
• Vormgeving inpassing in de stad: kan de stad nee zeggen tegen iets wat het consortium
voorstelt?
• Eens met de vraag over opbrengstverantwoordelijkheid.
Dhr. Van Rooij (Student&Stad):
• Eens met de vragen van D66.
• Wijzigen DBFMO-overeenkomst: het is goed dat die mogelijkheid er is, wel oppassen dat het
niet te duur wordt.
• Dienstregeling hoofdstation-Zernike: graag aansluiten bij de vakantieperiode van de RUG.
Mw. Wilschut (PvdD):
• Duurzaamheid: wordt bij de optie tweedehands materieel op duurzaamheid gelet?
• Communicatie: is er een protocol?
• Second opinion: is de onafhankelijkheid gewaarborgd omdat met het trambureau zal worden
samengewerkt?
Mw. Postma (GroenLinks):
• Fietsverbinding Van Starkenborghkanaal: de wens blijft om die een categorie hoger te
plaatsen, in ruil voor de natuurstenen bestrating van het geplande Schuitendiepplein.
• Gevaar van tramrails voor fietsers: Hoe staat het met mogelijke oplossingen zoals rubbers?
• Brief tramcommissie: wat is de betekenis van het instemmen door de stuurgroep, het college
en GS met de uitkomst van de aanbesteding?
• De fractie heeft liever een onafhankelijk expert dan een second opinion.
• Naar aanleiding van de perikelen bij het ov-bureau: zijn de schattingen van de risico’s bij
reizigersopbrengsten nog steeds juist?
Dhr. Evenhuis (VVD):
• De second opinion moet wel op tijd gereed zijn om er iets mee te kunnen doen.
• De aanbesteding en wat er wel en niet inzit: wanneer ontstaat duidelijkheid over het gebruik
van de Herewegbrug in combinatie met het Verbindingskanaal en wanneer over de combinatie
Glaudé-terrein en Herewegviaduct?
Dhr. De Rooij (PvdA):
• Eens met de vraag van GroenLinks over de planning en het moment dat de raad een besluit
neemt.
• Het presidium kan spreken over de wens om vanuit de raad een second opinion te laten doen.
• De dikke bomen kunnen een categorie lager.
• De PvdA is tevreden met de methodiek.
Wethouder Dekker:
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Het zou goed zijn om in het presidium te spreken over een grotere betrokkenheid van de raad.
De rol van de commissie bij het onderwerp outputspecificaties was prima en een goed
voorbeeld om inbreng te leveren.
• De wethouder reageert schriftelijk op een aantal vragen, ook die van de tramcommissie. Een
daarvan is de vraag over de planning.
• Social return wordt op de ouderwetse manier vastgesteld. Mensen die moeilijk aan werk
kunnen komen, worden via dit project aan werk geholpen. Wat het buspersoneel betreft, gaat
de gemeente werken in de geest van WP2000.
• Opbrengstverantwoordelijkheid: eenzelfde vraag stelde het ov-bureau. Wijzigen heeft effect
op de huidige aanbesteding en in dat geval zal het college de financiele consequenties moeten
aangeven. De wethouder stelt een memo op.
• Doorrijden in de regio: de wethouder komt er schriftelijk op terug.
• Second opinion: naast die van PWC willen gemeente en provincie een eigen second opinion.
De wethouder begrijpt de wens maar twijfelt aan het nut van nog een second opinion vanuit de
raad.
• Vraag Stadspartij: er is veel onderzoek gedaan waaruit blijkt dat de tram qua exploitatie
goedkoper is dan de bus. De provincie kiest voor de tram omdat de exploitatie van de bus in
2018 wel 7 miljoen euro meer kost. Dit is allemaal bekend en door externen gecontroleerd.
• Herewegviaduct: ProRail bekijkt hoe hoog de brug moet worden en wat het effect daarvan is
op de tram. De commissie ontvangt de informatie.
• Brugbediening Hereweg: een belangrijk punt voor de bereikbaarheid van de stad, de
wethouder komt erop terug.
• De dienstregeling in de vakantie: vanwege de financiele kant is dit een punt van overleg met
de consortia.
• De vormgeving: de kwaliteitsdienst met daarin de stadsbouwmeester beoordeelt of het goed of
fout is.
• De vraag van D66 over schadeclaims: als de gemeente nu zou stoppen, is sprake van
vergoedingen. Dat is in de vorm van een rekenvergoeding aan de consortia. Als wordt gestopt
nadat er een bieding ligt onder de plafondprijs die tevens aan de eisen voldoet, moet de
gemeente een schadevergoeding betalen voor gemaakte kosten. De inschrijving met daarbij de
bieding is op 1 augustus 2012. Daarna volgt een procedure via stuurgroep en colleges en tot
slot de raad in november/december 2012.
• Duurzaamheid bij de materieelkeuze: de gemeente heeft milieueisen opgesteld waaronder
energie-efficiency. De consortia wegen af of nieuwe of tweedehands trams worden
aangeschaft.
• Op verzoek van de Stadspartij wordt het brondocument betreffende de vergelijking van de
exploitatiekosten van bus en tram ter inzage gelegd.
De voorzitter:
• Verzoekt de wethouder namens de commissie het tijdschema op papier te zetten in relatie tot
de beslismomenten van de raad en de bedragen voor vergoedingen en schadeclaims als de
gemeente zou stoppen met het project.
• Morgen spreekt het presidium over de planning van het commissiewerk in de komende
maanden.
Wethouder Dekker:
• De reactie van het college op de brief van de tramcommissie komt pas over een aantal weken.
De voorzitter sluit de vergadering om 18.15 uur.
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