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Agenda van de gemeenteraad van 15 december 2010

De burgemeester van Groningen roept de leden van de gemeenteraad bijeen op:

Datum: woensdag 15 december 2010
Aanvang: 16:30 uur
Locatie: nieuwe raadzaal (versie 14-12-10)
Voorzitter: J.P. Rehwinkel
Griffier: P. Kommerij (plv.)
Documenten: Verslag - Besluitenlijst raad 15 december (pdf)

1. Opening en vaststelling verslag
a. Vaststelling verslag van 20 oktober 2010.
b. Vaststelling verslag van 17 november 2010.
verslag van 20 oktober (pdf)
verslag raad 17 november 2010 (pdf)

2. Benoemingen
n.v.t.

3. Mondelinge vragen en interpellaties
a. Collegebrief stand van zaken subsidieaanvraag REP Grote Markt Forum
Motie (2) van de Stadspartij, Procesgang Forum, wordt verworpen (voor Stads-
partij, CDA, VVD en PvdD). (pdf)

4. Initiatiefvoorstellen
n.v.t.

5. Ingekomen stukken
a. Lijst met ingekomen collegebrieven.
Collegebrief - collegebrieven 15 december (pdf)

b. Lijst met ingekomen overige stukken.
Ingekomen stukken - voo raad 15 december.2010 (pdf)

6. Conformstukken
a. Naamgeving openbare ruimte gr10.2452571.
Raadsvoorstel - gr10.2452571. (pdf)
Raadsbesluit - gr10.2452571 (pdf)

b. Slotcalculaties 2010 gr2458328.
Raadsvoorstel - gr10.2458328. (pdf)
Raadsbesluit - gr10.2458328 (pdf)

c. Herziene exploitatiebegroting Eemspoort gr10.2458334.
Raadsvoorstel - gr10.2458334 (pdf)
Raadsbesluit - gr10.2458334 (pdf)
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d. Aanschaf 5 nieuwe parkeerautomaten Kop van Oost gr10.2460763.
Raadsvoorstel - gr10.2460763 (pdf)
Raadsbesluit - gr10.2460763 (pdf)

e. Actualisering integrale grondexploitatie Oosterhamriktracé per 1 juli 2010
gr10.2465144.
Raadsvoorstel - gr10.2465144 (pdf)
Raadsbesluit - gr10.2465144 (pdf)

f. Kredietaanvraag sanering riolering 2011 gr102463706.
Raadsvoorstel - gr10.2463706 (pdf)
Raadsbesluit - gr10.2463706 (pdf)

g. Begrotingswijziging ten behoeve van de sanering ter plaatse van het Helperplein
gr10.2464180.
Raadsvoorstel - gr10.2464180 (pdf)
Raadsbesluit - gr 10.2464180 (pdf)

h. Wijziging Verordening Havengeld gr10.2463709.
Raadsvoorstel - gr10.2463709 (pdf)
Raadsbesluit - gr10.2463709 (pdf)

i. Nacalculatie 2010 HOV-as West Koeriersterweg gr10.2463707.
Raadsvoorstel - gr10.2463707 (pdf)
Raadsbesluit - gr10.2463707 (pdf)

j. Verkeerssituatie Stadspark gr10.2465143.
Raadsvoorstel - gr10.2465143 (pdf)
Raadsbesluit - gr10.2465143 (pdf)

k. Visie Kerngebied Kardinge gr10.2441714.
Raadsvoorstel - gr10.2441714 (pdf)
Raadsbesluit - gr10.2441714 (pdf)

l. Sport op Orde nacalculaties gr10.2452573.
Raadsvoorstel - gr10.2452573 (pdf)
Raadsbesluit - gr10.2452573 (pdf)

m. Aanvullend krediet ten behoeve van de Nassauschool, Anne Frank school en
Sporthal Lewenborg gr10. 2458332.
Raadsvoorstel - gr10.2458332 (pdf)
Raadsbesluit - gr10.2458332 (pdf)

n. Nacalculatie nieuwbouw 1e Openbare Montessorischool gr10.2458335.
Raadsvoorstel - gr10.2458335 (pdf)
Raadsbesluit - gr10.2458335 (pdf)
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o. Wijziging ASV Migranten gr10.2458333.
Raadsvoorstel - gr10.2458333 (pdf)
Raadsbesluit - gr10.2458333 (pdf)

p. Wijziging ASV door nieuw inkoopbeleid gr10.2444007.
Raadsvoorstel - gr10.2444007 (pdf)
Raadsbesluit - gr10.2444007 (pdf)

q. Tussentijdse resultaatbestemming 2010 gr10.2458331.
Raadsvoorstel - gr10.2458331 (pdf)
Raadsbesluit - gr10.2458331 (pdf)

r. Nieuw financieel systeem, project DaFinci gr10.2458330.
Raadsvoorstel - gr10.2458330 (pdf)
Raadsbesluit - gr10.2458330 (pdf)

s. Begroting 2011 en jaarrekening 2009 Groninger Archieven gr10.2458329.
Raadsvoorstel - gr10.2458329 (pdf)
Raadsbesluit - gr10.2458329 (pdf)

t. Nota reserves en voorzieningen gr10.2458339.
Raadsvoorstel - gr10.2458339 (pdf)
Raadsbesluit - gr10.2458339 (pdf)

u. Begrotingswijzigingen 3e en 4e kwartaal gr10.2458338.
Raadsvoorstel - gr10.2458338 (pdf)
Raadsbesluit - gr10.2458338 (pdf)

v. Verordening cameratoezicht gemeente Groningen gr10.2468658.
Raadsvoorstel - gr10.2468658 (pdf)
Raadsbesluit - gr10.2468658 (pdf)

w. Programma en overzicht 2011 onderwijshuisvesting gr10.2452572.
Raadsvoorstel - gr10.2452572 (pdf)
Raadsbesluit - gr10.2452572 (pdf)

x. Financiering Zorgen voor Morgen/AWBZ-pakketmaatregelen gr10.2458337.
Raadsvoorstel - gr10.2458337 (pdf)
Raadsbesluit - gr10.2458337 (pdf)

y. Uitvoeringskrediet Duinkerkerstraat fase II gr10.2442600
Raadsvoorstel - gr10.2442600 (pdf)
Raadsbesluit - gr10.2442600 (pdf)

z. Collectiebeheerplan CBK gr10.2463704
Raadsvoorstel - gr10.2463704 (pdf)
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Raadsbesluit - gr10.2463704 (pdf)

7. 1-minuut interventies
a. Voortgangsrapportage Verbeterplan en Beeldkwaliteit woonboten in Diepenring
gr10.2452570.
Raadsvoorstel - gr10.2452570 (pdf)
Raadsbesluit - gr10.2452570 (pdf)

b. Vaststelling bestemmingsplan Pop Dijkemaweg 38 gr10.2458336.
Raadsvoorstel - gr10.2458336 (pdf)
Amendement (3) van S&S, aanpassing artikel 4 van het bestemmingsplan ‘uit-
sluiting’, wordt verworpen (voor S&S. (pdf)
Raadsbesluit - gr10.2458336 (pdf)

c. Afvalbeheerplan 2011-2015: van afval tot grondstof gr10.2432266.
Raadsvoorstel - gr10.2432266 (pdf)
Motie (1) van D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Stadspartij, VVD, SP, S&S en
ChristenUnie, Zwerfafval beperken wordt aangenomen (unaniem). (pdf)
Raadsbesluit - gr10.2432266 (pdf)
Bijlage - Afvalbeheerplan 2011-2015 DEF (pdf)

d. Kredieten i.v.m. afgebrande school Gravenburg gr10.2474288
Raadsvoorstel - gr10.2474288 (pdf)
Motie (4) van de Stadspartij, brandveiligheid school Gravenburg, wordt verwor-
pen (voor Stadspartij). (pdf)
Motie (5) van de Stadspartij, wijkvoorziening Gravenburg, wordt ingetrokken.
(pdf)
Raadsbesluit - gr10.2474288 (pdf)

8. Discussiestukken

a. Onderzoek herinrichting omgeving Helper Westsingel - Toekomst woonwagen-
park gr10.2432252.
Raadsvoorstel - gr10.2432252 (pdf)
Raadsbesluit - gr10.2432252 (pdf)

b. Wordt conformpunt 6y.

c. wordt 1-minuut interventie (7c).

d. Kansen voor jonge kinderen, inspraakverslag en gewijzigd uitvoeringsplan
gr10.2452575.
Raadsvoorstel - gr10.2452575 (pdf)
Bijlage - corrigendum bij gr10.2452575 (pdf)
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e. Tarievennota gr10.2464057.
Raadsvoorstel - gr10.2464057 (pdf)
Amendement (6) van SP, VVD, CDA, Stadspartij, ChristenUnie, PvdA en PvdD,
uitzondering indexering tarief begrafenisrechten met 0,9 procent aangenomen
(voor allen minus D66, GL en S&S). (pdf)
Motie (7) van ChristenUnie, CDA en PvdA, voorkom rekenfouten en slordighe-
den, wordt aangenomen (voor ChristenUnie, CDA, PvdA, PvdD en VVD). (pdf)
Motie (8) van S&S, Stadspartij, D66, GL, PvdD en VVD, tariefdifferentiatie af-
valstoffenheffing aangenomen (voor S&S, Stadspartij, D66, GL, PvdD, VVD en
PvdA). (pdf)
Motie (9) van de Stadspartij, vergroten tarief afvalstoffenheffing tussen een- en
tweepersoonshuishoudens, wordt ingetrokken. (pdf)
Motie (10) van S&S, Stadspartij en PvdD, tegemoetkoming woonlasten kamer-
huurders, wordt verworpen (voor S&S, Stadspartij, PvdD en ChristenUnie).
(pdf)
Raadsbesluit - gr10.2464057 (pdf)

f. Wordt conformpunt 6z.

g. Wordt 1-minuutonterventie 7d.

9. MOTIES VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

a. Moties (11) vreemd aan de orde van de dag van Student en Stad: fietsverlichting.
Motie (11) voor S&S, PvdD, D66 (pdf)

Voorafgaand aan het agendapunt bestaat de mogelijkheid maximaal 3 mi-
nuten in te spreken over de agendapunten 6a, 7b, 8a, 8b, 8f en 8g.

Insprekers kunnen zich aanmelden bij de Griffie tot 48 uur voor de verga-
dering, telefoon 050 – 3677725 (secretaris raad: mw. G. Mulder). De agenda
is onder voorbehoud. De definitieve agenda wordt in de vergadering vast-
gesteld.

U kunt deze vergadering live volgen via www.gemeenteraad.groningen.nl
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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD GRONINGEN 
Openbare raadsvergadering woensdag  15 DECEMBER 2010,  aanvang 16.30 uur  
 

 ONDERWERP + VOORSTEL BESLUIT MOTIES/AMENDEMENTEN/STEM
MING 
 

1.  Opening en mededelingen.  
 

  

a.  
 
b. 

Verslag van 20 oktober 2010. 
  
Verslag van 17 november 2010.  
 

Vastgesteld  
 
Vastgesteld  

 
 

2.  Benoemingen   
 n.v.t.    
3. Mondelinge vragen en 

interpellaties 
  

a. Collegebrief stand van zaken 
subsidieaanvraag REP Grote Markt-
Forum  
 

n.v.t.  Motie (2) van de Stadspartij, Procesgang 
Forum, wordt verworpen (voor: 
Stadspartij, CDA, VVD en PvdD).  
 

4. Initiatiefvoorstellen   
 n.v.t.  

 
  

5. Ingekomen stukken   
a.  
 

Lijst met ingekomen collegebrieven. 
 

 Geen opmerkingen  

b. 
 
 

Lijst met overige ingekomen 
stukken. 
 

 Geen opmerkingen  

6. CONFORMSTUKKEN      Moties/amendementen/ 
Stemming                          

a.  Naamgeving openbare ruimte 
gr10.2452571.  

Aangenomen  

b. Slotcalculaties 2010 gr2458328.  
 

Aangenomen  

c. Herziene exploitatiebegroting 
Eemspoort gr10.2458334.  

Aangenomen  

d. Aanschaf 5 nieuwe 
parkeerautomaten Kop van Oost 
gr10.2460763.  

Aangenomen  

e.  Actualisering integrale 
grondexploitatie Oosterhamriktracé 
per 1 juli2010 gr10.2465144.  

Aangenomen  

f.  Kredietaanvraag sanering riolering 
2011 gr10.2463706.  

Aangenomen  

g.  Begrotingswijziging ten behoeve 
van de sanering ter plaatse van het 
Helperplein gr10.2464180.  

Aangenomen  
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h. Wijziging Verordening Havengeld 

gr10.2463709.  
Aangenomen  

i. Nacalculatie 2010 HOV-as West 
Koeriersterweg gr10.2463707.  

Aangenomen  

j.  Verkeerssituatie Stadspark 
gr10.2465143.  

Aangenomen  

k.  Visie Kerngebied Kardinge 
gr10.2441714.  

Aangenomen  

l. Sport op Orde nacalculaties 
gr10.2452573.  

Aangenomen  

m.  Aanvullend krediet ten behoeve van 
de Nassauschool, Anne Frank school 
en Sporthal Lewenborg 
gr10.2458332.  

Aangenomen  

n.  Nacalculatie nieuwbouw 1e 
Openbare Montessorischool 
gr10.2458335.  

Aangenomen  

o. Wijziging ASV Migranten 
gr10.2458333. 
 

Aangenomen  

p. Wijziging ASV door nieuw 
inkoopbeleid gr10.2444007.  

Aangenomen  

q. Tussentijdse resultaatbestemming 
2010 gr10.2458331.  

Aangenomen  

r. Nieuw financieel systeem, project 
DaFinci gr10.2458330.  

Aangenomen  

s. Begroting 2011 en jaarrekening 
2009 Groninger Archieven 
gr10.2458329.  

Aangenomen  

t. Nota reserves en voorzieningen 
gr10.2458339.  

Aangenomen  

u. Begrotingswijzigingen 3e en 4e 
kwartaal gr10.2458338.  

Aangenomen Tegen: Stadspartij.  

v. Verordening cameratoezicht 
gemeente Groningen gr10.2468658.  

Aangenomen  

w. Programma en overzicht 2011 
onderwijshuisvesting gr10.2452572. 

Aangenomen  

x. Financiering Zorgen voor 
Morgen/AWBZ-pakketmaatregelen 
gr10.2458337.  

Aangenomen  

y.  Uitvoeringskrediet Duinkerkenstraat 
fase II gr10.2442600.  

Aangenomen  

z.  Collectiebeheerplan CBK 
gr10.2463704.  
 

Aangenomen N.b.: in januari terug in cie. O&W ter 
inhoudelijke bespreking. 
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7.  

 
1-MINUUT INTERVENTIES  
 

  

a. 
 
 
 

Voortgangsrapportage Verbeterplan 
en Beeldkwaliteit woonboten in 
Diepenring gr10.2452570.  

Aangenomen Tegen: S&S  

b. 
 
 
 
 

Vaststelling bestemmingsplan Pop 
Dijkemaweg 38 gr10.2458336.  
 

 
 
 
 
 
Aangenomen 

Amendement (3) van S&S, aanpassing 
artikel 4 van het bestemmingsplan 
‘uitsluiting’, wordt verworpen (voor: 
S&S.  
 
Tegen: S&S  
 

c. 
 
 
 
 
 

Afvalbeheerplan 2011-2015: van 
afval tot grondstof gr10.2432266.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Aangenomen 

Motie (1) van D66, GroenLinks, CDA, 
PvdA, Stadspartij, VVD, SP, S&S en 
ChristenUnie, Zwerfafval beperken: 
denken en doen! wordt aangenomen 
(unaniem). 
 
Voor: gehele raad.  
 

d.  Kredieten i.v.m. afgebrande school 
Gravenburg gr102474288.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Aangenomen 

Motie (4) van de Stadspartij, 
brandveiligheid school Gravenburg, 
wordt verworpen (voor: Stadspartij).  
Motie (5) van de Stadspartij, 
wijkvoorziening Gravenburg, wordt 
ingetrokken.  
 
Voor: gehele raad.  
 

 
 8.  

 
DISCUSSIESTUKKEN   
 

  
 

a.  Onderzoek herinrichting omgeving 
Helper Westsingel – Toekomst 
woonwagenpark gr10.2432252.  
 

 
 
 
 
Aangenomen 

Toezegging college: in januari worden de 
individuele gesprekken gestart met de 
bewoners van het woonwagenpark.  
 
Voor: gehele raad.  

b. Wordt conformpunt 6y.    
c. Wordt conformpunt 7c.    
d. Kansen voor jonge kinderen, 

inspraakverslag en gewijzigd 
uitvoeringsplan gr10.2452575. 
 

Aangenomen Tegen: S&S, Stadspartij, VVD en PvdD.  

e. Tarievennota gr10.2464057. 
 
 
 

 
 
 
 

Amendement (6) van SP, VVD, CDA, 
Stadspartij, ChristenUnie, PvdA en PvdD, 
uitzondering indexering tarief 
begrafenisrechten met 0,9 procent, wordt 
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Aangenomen 
(onder wijziging 
door het college 
van de leges 
ligplaatsvergun-
ningen 
woonschepen) 

aangenomen (voor: allen minus D66, GL 
en S&S).  
Motie (7) van ChristenUnie, CDA en 
PvdA, voorkom rekenfouten en 
slordigheden, wordt aangenomen (voor: 
ChristenUnie, CDA, PvdA, PvdD en 
VVD).  
Motie (8) van S&S, Stadspartij, D66, GL, 
PvdD en VVD, tariefdifferentiatie 
afvalstoffenheffing, wordt aangenomen 
(voor: S&S, Stadspartij, D66, GL, PvdD, 
VVD en PvdA).  
Motie (9) van de Stadspartij, vergroten 
tarief afvalstoffenheffing tussen een- en 
tweepersoonshuishoudens, wordt 
ingetrokken.  
Motie (10) van S&S, Stadspartij en PvdD, 
tegemoetkoming woonlasten 
kamerhuurders, wordt verworpen (voor: 
S&S, Stadspartij, PvdD en ChristenUnie).  
 
Tegen: VVD en S&S.  

f. Wordt conformpunt 6z.    
g. Wordt 1-minuutinterventie 7d.    
 
9. 

 
MOTIES VREEMD AAN DE 
ORDE VAN DE DAG  
 

  

a.  Motie (11) vreemd aan de orde van 
de dag van Student en Stad: 
fietsverlichting.  
 

Verworpen  Voor: S&S, PvdD, D66.  
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VERGADERING VAN 20 OKTOBER 2010

Voorzitter: de heer J.P. Rehwinkel
mevrouw A. Postma (agendapunt 3.a)

Aanwezig: de dames C.E. Bloemhoff (PvdA), M. Dekker (PvdA), E. van Lente (PvdA), S.A. Koebrugge
(VVD),  L.I.  van  der  Vegt  (GroenLinks),  A.  Postma  (GroenLinks),  A.M.J.  Riemersma  (Stadspartij),
H. Rademaker  (SP),  L.R.  van  Gijlswijk  (SP),  G.E.J.  van  der  Meulen  (D66),  A.K.  Kuik  (CDA),
I.M. Jongman-Mollema (ChristenUnie),  R.J.A.M. Krüders (Student  en Stad) en de heren A. de Rooij
(PvdA),  J.  Spakman  (PvdA),  B.  Baldew (PvdA),  R.O.  Martens  (PvdA),  R.  van  der  Schaaf  (PvdA),
W. Moes  (PvdA),  A.  Rutte  (VVD),  D.  Jager  (VVD),  J.  Evenhuis  (VVD),  J.M.  van  Keulen  (VVD),
M.D. Blom (VVD),  W.B.  Leemhuis  (GroenLinks),  M.T. Gijsbertsen (GroenLinks),  V.G.F. Möhlmann
(GroenLinks),  A.  Sijbolts  (Stadspartij),  G.J.D.  Offerman  (Stadspartij),  J.  Bolhuis  (Stadspartij),
R.P. Prummel  (Stadspartij),  E. Eikenaar (SP), J.P. Dijk (SP),  J.H. Luhoff (D66), P.S.  de Rook (D66),
H.J.M. Akkermans (D66), J.  Seton (CDA), M. Verhoef (ChristenUnie) en G.J. Kelder (Partij  voor de
Dieren)

Griffier: Tot 16.50 uur: de heer D.H. Vrieling. Daarna: plaatsvervangend griffier de heer P. Kommerij

Secretaris: de heer L.J. Bosdijk (vanaf 20.00 uur)

Wethouders: de dames E.M. Pastoor-Meulman (PvdA), J.A. Visscher (SP) en C.T. Dekker (GroenLinks,
vanaf 17.15 uur) en de heren F. de Vries (PvdA) en T. Schroor (D66)

1. Opening en mededelingen

De VOORZITTER: Ik open deze gemeenteraad van Groningen van 20 oktober 2010. 
Er zijn geen berichten van verhindering binnengekomen. Iedereen heeft inmiddels ook getekend.
Met betrekking tot de agenda kan ik u meedelen dat agendapunt 6.h naar de 1-minuutinterventies gaat.
Agendapunt 6.h wordt agendapunt 7.e, het Euvelgunnetracé.
Agendapunt 7.c, het Confucius Institute wordt een conformstuk en dan krijgt het het nummer 6.o.

Ik kijk even of ik Chinese gezichten zie. Ja, die zie ik op de tribune zitten. I would like to welcome our
guests from Tianjin. I think I know how to pronounce it now. Very welcome to Groningen. I visited the
city Tianjin a month ago. As you know, as members of our council we do have a relationship. We have an
exchange of civil servants. Last year two gentlemen visited Groningen. This year you do: you just arrived.
We met in Tianjin already. You would like to attend this meeting of the citycouncil, because you are
interested in the Confucius Institute. But I just told in Dutch we won’t talk about the Confucius Institute,
so I am sorry about that, but you are very welcome to be present and I hope it will be interesting for you.
Thank you very much. (applaus)

Dan, dames en heren, is dit de laatste vergadering van onze griffier Dick Vrieling. En als het goed is,
Dick, en dan moet ik weer even kijken, zit ook jouw vrouw – je denkt dat het helpt hè, zo’n bril – Cathy
op de tribune.

Dick, ik ga er even bij staan, vandaag is een bijzonder moment, want het is jouw laatste raadsvergadering.
En ook in het presidium had je je laatste presidium. Hoeveel zijn het er wel niet geweest? Het antwoord
op die vraag heb ik nog niet. Je neemt op 12 november afscheid met een symposium over het thema
Identiteit en Democratie. Dat is een thema dat je zeer aan het hart ligt. Ik weet, en je zei het net ook nog,
dat je je afscheid graag tot die ene dag wilt beperken, maar het is toch ook passend om in deze raadzaal en
in je laatste raadsvergadering even kort bij je vertrek stil te staan.
Als je op 12 november afscheid neemt heb je je 35 jaar voor de gemeente ingezet. Het was Jacques
Wallage die je, toen als onderwijswethouder, in 1975 vroeg om bij de gemeente te komen werken. Hij
kende  je  van  reportages  als  onderwijsjournalist  van  de  Winschoter  Courant,  later  volgens  mij  het
Groninger Dagblad geworden, en dat is inmiddels weer opgegaan in het Dagblad van het Noorden. Je
hield je bij de gemeente vooral bezig met het ontwikkelen van de volwasseneneducatie. Je hebt ook als
bestuursadviseur gewerkt voor wethouder van Onderwijs Henk Pijlman en je was de eerste projectleider
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voor de Vensterschool. En na enkele uitstapjes, onder meer als projectleider Cultuurverandering bij de
Sociale Dienst, ben je in 2001 gevraagd om de raad te ondersteunen bij het dualiseringsproces, wat zich
vanaf 2002 heeft voltrokken, zo lang alweer. Die klus heb je met veel enthousiasme en inzet opgepakt.
Toen in maart 2002 de Wet dualisering gemeentebestuur werd ingevoerd, was Groningen al een heel eind
op de goede weg. Jouw aanstelling als griffier van Groningen liep vooruit op een amendement van Dick
de Cloe waarin de functie van griffier verplicht werd gesteld en je bent de eerste officieel benoemde
raadsgriffier in Nederland.
En voor die eerste lichting van raadsgriffiers was het behoorlijk pionieren. Voor jullie in het bijzonder,
samen met de raad en de toenmalige burgemeester. Er werd in het land op allerlei verschillende manieren
geëxperimenteerd  met  vergadervormen,  het  Almeerse  model  bijvoorbeeld.  Ik  zou  allerlei  andere
gemeenten kunnen noemen die menen dat ze ook een model de wereld in hebben geholpen. Er werd
geëxperimenteerd met eigen raadsprogramma’s en ook met directe burgerinitiatieven op de raadsagenda.
Groningen heeft  daarin onder  jouw leiding  toch  altijd  de  wat  nuchtere  weg bewandeld.  Je  koos,  en
Groningen  koos  met  jou,  niet  voor  radicale  structuurveranderingen,  maar  voor  zaken  als  betere
informatievoorziening, het eerder betrekken van de raad, en ik denk dat het de gezamenlijk opvatting is
van college en raad dat het altijd nog beter kan, en het beter faciliteren van het politieke debat.
Je was inspirator en gangmaker als het gaat om de kennisuitwisseling tussen griffies en gemeenteraden; in
de eerste raadsperiode met 4-duaal, dat was een clubje waar ik ook wel eens iets van hoorde doordat
collega’s uit het land me daarvan vertelden: van uitwisseling tussen Almere, Amersfoort, Dordrecht en
Groningen. En dat is later Kennisnetwerk Lokaal 13 geworden.
Na de verkiezingen in maart hebben we als raad hier twintig nieuwe leden kunnen verwelkomen. Je kent
mijn enthousiasme daarover, omdat ik vind dat er heel veel talent tussen zit. Maar ik kan me voorstellen
dat voor jou die medaille ook een andere kant heeft, omdat er met de raadswisseling ook heel veel kennis
verloren is gegaan. Er is inmiddels ook nog maar een enkeling die de situatie van voor de dualisering
heeft meegemaakt. En veel zaken die we inmiddels heel gewoon vinden waren dat voor de dualisering
toch echt niet.  De raad bepaalt  zijn eigen agenda, publiceert zijn besluiten, organiseert hoorzittingen,
expertmeetings, doet eigen onderzoeken; de vergaderingen van de raad worden via beeld en geluid via
internet verzorgd en de dualisering heeft bij veel van die veranderingen toch als een katalysator gewerkt.
Ik zou het wel interessant vinden om nog eens met jou van gedachten te wisselen, want dat hebben we
nooit zo uitvoerig gedaan, wat je nu uiteindelijk van die dualisering vindt.
Je  stond altijd  pal  voor  de positie  van de raad.  Dat  was  volgens mij  voor  jou ook de kern  van de
dualisering, waar de gekozen volksvertegenwoordiger duidelijk gepositioneerd wordt als hét orgaan waar
politieke keuzes worden gemaakt en dat belangrijke besluiten neemt voor de stad.
De gemeenteraad kenmerkt zich per definitie door politieke verdeeldheid. Wel is van belang om de sfeer,
ook deze vergadering weer, zo goed mogelijk te houden. Dat is wel iets dat ook na jouw vertrek de
aandacht blijft vragen. En vanzelfsprekend heeft het college ook altijd een eigen invalshoek. 
Er wordt van alle kanten aan zo’n griffier getrokken. Dan moet je stevig in je schoenen staan om met
respect voor ieders rol en positie het besluitvormingsproces in goede banen te leiden. Van die rol moet je
een beetje houden. Dat heb jij gedaan. Dit is voor jou een emotioneel moment, dat vertelde je me zo net
ook. Je hebt voor je gevoel die functie zo intensief vervuld; je hebt nu jaren achter je bij die gemeente, 35
om precies te zijn, maar hopelijk blijf je pleitbezorger voor de lokale democratie en hopelijk lukt het je
ook om de blik nu ook vooral weer vooruit te richten, op alles wat het leven jullie nu vast en zeker nog te
bieden heeft.
Namens de hele raad wens ik jullie alle goeds toe, zeker ook namens het college. Het ga jullie goed,
vooral waar het jullie gezondheid betreft. (applaus)

De heer VRIELING (scheidend griffier): Ik ga nog even wat zeggen.

De VOORZITTER: Nou, dat ga je helemaal niet, want ik geef eerst het woord aan de heer De Rooij.

De heer DE ROOIJ (PvdA): Dick, je hebt aangegeven dat je je echte afscheid op 12 november wilt doen.
En toen is er in de raad heen en weer getelefoneerd: moet de nestor van de raad niet iets zeggen? Nee, dat
gebeurt alleen bij een afscheid en dat is op 12 november en hoe doen we dat nou? Compromisgezind als
altijd, mocht ik het woord even voeren. En dat wou ik dan ook maar even doen, want Peter heeft zojuist
verteld over die historische werdegang die jij hebt gemaakt; de eerste raadsgriffier die geïnstalleerd is, dat
is niet niks.
Joost  van Keulen en ik hebben vandaag met  een aantal  mensen mogen praten die eigenlijk allemaal
getuigden van de statuur die jij in die griffierswereld hebt opgebouwd. Dat hadden we natuurlijk ook al
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van anderen gehoord, maar het is ons in ieder geval duidelijk geworden dat je toch wel een man van
betekenis bent.
Ik kwam je laatst op straat tegen en toen werd het wat emotioneel toen je zei: dit wordt een van de laatste
keren dat ik via de Stoeldraaierstraat naar de griffie loop om daar mijn werk te gaan doen.
En toen dacht ik: Vanaf het begin heb je je altijd zeer betrokken gevoeld bij de raad. En niet alleen bij de
raad als geheel, met mopperen als de raad het niet goed deed of als we niet hard genoeg doorpakten of als
we akkoord gingen met een stuk waarvan jij eigenlijk vond dat we dat beter niet hadden kunnen doen. En
je was dan ook wat ongeduldig als we niet sneller de vernieuwingsagenda oppakten, waar ik toch altijd
wel wat anders over dacht dan jij. Maar daar konden we goed over praten. Maar je was in ieder geval
altijd heel erg betrokken. Niet alleen bij het proces, maar ook bij de individuele raadsleden. Je was ook
een vraagbaak, in ieder geval voor een aantal van mijn collega’s die, als ze problemen hadden met het
schrijven van een woordvoering, of het goed over het voetlicht krijgen van wat ze nu eigenlijk bedoelden,
dan bij jou terecht konden en ze deden dat ook. Daaruit is ook een vertrouwensband ontstaan, weet ik uit
de verhalen. En ik vind dat eerlijk gezegd wel knap. Een beetje jammer dat je niet paraat had hoeveel
presidiumvergaderingen  je  nou  bijgewoond  hebt.  Ik  neem  aan  dat  dat  ook  geldt  voor  de
raadsvergaderingen, dat zul je ook wel niet nagezocht hebben. Maar die individuele benadering geldt ook
voor heel erg veel raadsleden, want het verloop in de raad is behoorlijk groot. Je hebt dus erg veel mensen
begeleid en geholpen.
Het  echte  afscheid  komt  12  november,  dus  komen  er  geen  lichtbeelden  van  Jan  deze  keer.  Op
12 november spreken er erg veel belangrijke mensen. We willen het dus ook klein houden nu. Maar ik wil
je namens alle raadsleden bedanken voor je inzet en je betrokkenheid. Dank je wel. (applaus)

De VOORZITTER: Ik begrijp dat Dick Vrieling wat wil zeggen. Het woord is aan Dick Vrieling.

De heer VRIELING (scheidend griffier): Ja, nee, geen afscheid, maar ik kan het toch niet laten om iets te
zeggen. Ik had het er ook al met Jan over. Jan en ik kennen elkaar al heel lang, vanuit Winschoten, 1974.
Geen beelden van Jan, maar een paar korte opstekers van mij.
Karin Dekker is er niet, maar wij begonnen met de ‘anti-kaasstolpclub’. Dat was een triootje uit de raad,
samen met de griffier en Greetje Kuper en die begon zich te bezinnen op wat de positie van de raad zou
moeten zijn, hoe je dat zo ongeveer zou moeten vormgeven. Karin was toen al raadslid en ook Karin zat
in die anti-kaasstolpclub. En dat ik als eerste griffier benoemd werd, had te maken met dat ik drie keer
benoemd werd.  Er was wat  blubberige wetgeving,  dat  moet  jij  je  nog herinneren,  Peter, als  Tweede
Kamerlid, ik weet nog dat ik tot drie keer in de raad benoemd werd als griffier. De eerste twee keren
mocht dat eigenlijk niet, kwamen we achter en toen de derde keer wel. Ik weet nog dat Jacques Wallage
zei bij de derde keer: “Deze keer zijn er geen bloemen.”
Wat ik zelf terugkijkend een belangrijk element heb gevonden, Peter Rehwinkel refereerde er ook al aan,
is dat we hier nooit de gekkigheid zijn in gedoken. We hebben naar onze rollen gezocht als raad en
college en het heeft nooit tot gekkigheid geleid waarbij we met de ruggen tegen elkaar gingen staan, maar
we hebben altijd de communicatie gezocht om ons op onze positie te oriënteren en onze positie op in te
nemen. Dat hebben we denk ik in Groningen heel verstandig gedaan. Dat was mede te danken aan het feit
dat er een weeffout in de wet zat, dat de burgemeester zowel voorzitter van het college was als voorzitter
van de raad. Mensen noemen dat een weeffout, maar als je een burgemeester hebt die lenig genoeg is om
die spagaat te maken, dan kan die ook als een trait d’union, als een postiljon d’amour opereren tussen
college  en  raad  en  omgekeerd.  Dat  gold  voor  Jacques  Wallage  en  sinds  het  jaar  dat  ik  met  Peter
samenwerk, zie ik hem ook zo opereren. Peter heeft dat elastisch vermogen om in spagaat te gaan en
vervolgens die postiljon d’amour tussen raad en college te zijn, waardoor ongelukken kunnen worden
voorkomen. Er kunnen wel eens wat irritaties zijn, maar dat hoort ook bij een zoektocht naar je rollen.
Ten slotte: Ik lees u een kernpassage voor uit de brief van Paulus aan de Corinthiërs. Jan Seton, zo gaat
dat, jongen.
“Al sprak ik de taal van alle mensen en die van engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan
een dreunende gong of een schallend cimbaal.
Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik kennis en had ik het
geloof dat ik bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niet zijn.
Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs
en kon ik daar trots op zijn, had ik de liefde niet, het zou niet baten.”
Het is vanuit die liefde voor de democratie en het publieke bestuur dat ik u de afgelopen jaren heb willen
bedienen. Dank u wel. (applaus)
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De VOORZITTER: Je mag je bloemen meenemen, Dick. En wij zien elkaar op 12 november.
Dan gaan wij naar punt 3 van de agenda.

3. Mondelinge vragen en interpellaties

3.a: Verzoek om een actualiteitendebat van het CDA i.v.m. de brand in de school bij Gravenburg

De VOORZITTER: Bij dit agendapunt zal de heer Moes, gezien zijn betrokkenheid bij de school, op de
tribune plaatsnemen. Mevrouw Postma neemt voor dit agendapunt de leiding van de vergadering over.

De  VOORZITTER: Dan gaan wij  naar  agendapunt  3.  Er  is  een verzoek voor  een actualiteitendebat
binnengekomen van het CDA. En omdat het de dag van de raadsvergadering is, vindt dat ook plaats in de
raadsvergadering. Het woord is aan de heer Seton, CDA-fractie.

De heer SETON (CDA): Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het afbranden van de school in Gravenburg
heeft een enorme indruk gemaakt op de stad. Met vele anderen ben ik zaterdagmiddag wezen kijken en de
indringende geur van de brand, de blauwe waas van de rook en het smeulende skelet van de school zijn
ons  erg bijgebleven.  We leven mee  met  de  kinderen,  de  ouders,  leerkrachten,  staf  en  al  die  andere
professionals die dagelijks in dit mooie pand werkten.
Dit actualiteitendebat is wat mijn fractie betreft bedoeld om in de eerste plaats verbondenheid te tonen.
Wij zijn allemaal diep geraakt en als college en raad willen we dat uitspreken en laten zien. In de tweede
plaats om uiting te geven aan de vele vragen die leven onder de mensen over de toedracht van de brand,
de bluswerkzaamheden en uiteraard ook over de gezamenlijke  zoektocht  naar  geschikte  vervangende
ruimte die direct is gestart. En ten slotte ook vragen over de herbouw.
Het gaat mij er niet om op alle vragen nu antwoord te krijgen. Ik realiseer me dat dat niet kan en wil
lopende zaken ook niet in de wielen rijden. Wat ik wil, is uiting geven aan die vragen en wat nu helder
wordt, is meegenomen.
Over de toedracht en over de oorzaak van de brand lees ik in de pers over brandstichting. Kan het college
dat bevestigen? Is er iets te zeggen over het onderzoek? Is er nazorg voor de kinderen en de getroffenen?
Berichtgeving over de bluswerkzaamheden op zaterdagochtend gaf aan dat de brandweer moeite had met
het  vinden van bluswater. Klopt  dit?  En zo  ja,  is  er  bij  de  bouw van de  school  dan  geen  rekening
gehouden met voldoende water? En een vraag die ik veel hoor is hoe het kan dat zo’n moderne school in
een relatief korte tijd helemaal kan afbranden. Wordt hier onderzoek naar gedaan? Dit kan ook relevant
zijn bij eventuele herbouw. 
Over de vervangende ruimte: Ik krijg het idee dat vanaf het begin alle gebruikers van het pand in een
gecoördineerde actie vervangende ruimte zijn gaan zoeken. Complimenten voor deze daadkracht. Wat is
hier  op  dit  moment  over  te  zeggen?  Zo leven er  vragen  over  wanneer,  in  welke  vorm en  waar  de
vervangende lokalen gaan komen.
Ten slotte: Meer naar de toekomst. We zetten met zijn allen de schouders eronder om deze school als
kloppend hart van de wijk weer op te bouwen. We gaan er daarbij van uit dat ook ontwikkelingen van de
afgelopen drie jaren worden meegenomen bij de herbouwplannen. In hoeverre is het college bereid om
dan ook te kijken naar de oude, maar nog steeds actuele wens, voor een wijkvoorziening voor Gravenburg
en aanliggende wijken? Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. Wie van de andere fracties wil het woord? De heer Rutte, VVD.

De heer RUTTE (VVD): Voorzitter, dank u wel.  In ieder geval  een groot  woord van dank voor alle
partijen die na de brand heel snel en gecoördineerd aan de slag zijn gegaan om tot een oplossing te komen
en de communicatie naar de ouders op gang te brengen. Dat is een enorme tour de force geweest en dat
verdient echt een heel groot compliment. 
Voor  de  rest  kunnen  we  aansluiten  bij  de  woordvoering  van  de  heer  Seton.  Maar  graag  in  de
beantwoording, als het mogelijk is, aandacht voor de zorgen die er zijn over de snelheid waarmee er weer
op één locatie geïntegreerd onderwijs gegeven kan worden, maar ook opvang geregeld kan worden. Voor-
en naschoolse opvang is in deze wijk heel erg belangrijk. Het gaat dus niet alleen om onderwijs, maar ook
om opvang. Weet de wethouder al hoe dat op zo kort mogelijke termijn vormgegeven kan worden, zowel
nu als later als er weer een geïntegreerde oplossing geboden kan worden?

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Sijbolts, Stadspartij.
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De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dank u wel, voorzitter. Wij sluiten ons aan bij de woorden van dank van
het CDA en de VVD.
Wij hebben nog een andere vraag: Er is ons bekendgemaakt dat er door de brandweer bij de brandcontrole
een aantal dingen zijn afgekeurd, dan wel dat er gebreken waren. Ik weet dat dat waarschijnlijk niet de
oorzaak is van de brand, maar ik wil graag weten hoe de controle is bij brandpreventie op scholen in het
algemeen. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer De Rook, D66.

De heer DE ROOK (D66): Dank u wel, voorzitter. De heer Seton spreekt ook namens onze fractie als hij
zegt dat we met  dit  spoeddebat onze verbondenheid willen uitspreken met  de mensen die hiermee te
maken hebben gehad en dat onze prioriteit moet liggen bij het zo snel mogelijk vinden van een oplossing
voor  alle  kinderen  en  al  die  andere  mensen  die  gebruik  hebben  gemaakt  van  het  gebouw  van  de
Vensterschool. Mij bekruipt wel een beetje het gevoel dat we als raad heel erg terughoudend moeten zijn
om nu al op het onderzoek vooruit te gaan lopen. Daarom zijn de vragen die de heer Seton stelde over het
onderzoek dan ook niet de onze. Ik zou liever het onderzoek willen afwachten en het niet in de wielen
willen rijden. Ik denk dat de heer Seton daarom die vragen niet had moeten stellen. Ik weet niet of ik het
nu zo chic zou vinden om er hier nu ook een wijkcentrum ‘in te fietsen’ en bij de discussie te betrekken.
Wij wachten op het onderzoek en vinden dat er zo snel mogelijk een oplossing moet worden gevonden
voor iedereen die betrokken is geweest bij de school en dat in de toekomst zal zijn. 

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Van der Schaaf, PvdA.

De heer VAN DER SCHAAF (PvdA): Dank u wel, voorzitter. Ook wij willen aansluiten bij de woorden
van de heer Seton over de verbondenheid die wij voelen met de ouders, de leerlingen en het personeel die
deze traumatische en trieste gebeurtenis hebben moeten meemaken. Ook hulde, het is al gezegd, voor de
communicatie van de gemeente, maar ook voor de acties die door alle betrokkenen, zoals schoolbestuur
en  personeel,  zijn  uitgezet  om  het  leed  zoveel  mogelijk  te  verzachten.  Ook  de  bijeenkomst  die
zondagmiddag gelijk gehouden is door de gemeente vonden wij een goede actie.
Wat de PvdA betreft is het wel zaak dat zo spoedig mogelijk wordt begonnen met de bouw van de nieuwe
school op die locatie. Wat ons betreft staat dat op gespannen voet met de opvatting die de heer Seton
daarnet ventileerde, om te kijken of er ook een wijkvoorziening ‘in gefietst’ kan worden, zoals de heer De
Rook formuleerde. Volgens ons moet  de snelheid waarmee de school herbouwd kan worden centraal
staan. Op het moment dat je dat gaat vermengen met een discussie die we al eerder hebben gevoerd, loop
je juist het risico dat die snelheid er juist niet in komt te zitten en dat moeten we niet hebben.
Voor  een  tijdelijke  voorziening  hebben  we  er  alle  vertrouwen  in  dat  de  wethouder,  samen  met  het
schoolbestuur, hier een goede oplossing voor kan vinden, ook al zal het niet gemakkelijk zijn.
Tot  slot  willen we als PvdA-fractie nog wel onze zorg uitspreken over alle signalen die tot  ons zijn
gekomen over de bestrijding van de brand. Ik ben het met de heer De Rook eens dat het lastig is om
vooruit  te  lopen op onderzoeken die  nog gedaan moeten worden.  Aan de andere  kant  is  ons op die
bijeenkomst  van zondagmiddag door de brandweer wel  gemeld dat  de ladderwagen niet goed bij  het
gebouw kon komen en dat de brandkraan op zo’n 300 m afstand zat van de school. Dus dat zijn wel
signalen, zeker bij zo’n nieuwe school, die tot zorgen leiden en die ook breder leven dan alleen bij deze
school. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Gijsbertsen, GroenLinks.

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, dank u wel. Ook de GroenLinks-fractie sluit zich graag
aan bij de woorden van afschuw en medeleven die door de CDA-fractie zijn verwoord. Wat betreft de
oorzaak en het verloop van de brand leven ook bij mijn fractie vragen, maar ik deel de opvatting van een
aantal anderen wel dat ik liever het hele onderzoek zie, wat je ook in zijn synchroniteit kunt bespreken.
Dus ik kan me voorstellen dat de burgemeester niet op al die vragen in kan gaan. Wel zou ik nu al willen
constateren, en dat is een positieve constatering, dat de communicatie naar ouders en anderen heel goed
lijkt te zijn verlopen en daar ben ik heel blij om.
Ik sluit me aan bij de woorden van de PvdA over de wens om snel tot herbouw te komen. Dat moet je dan
wel op een goede manier doen. 
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Ik begrijp wel dat de heer Seton zegt dat hij zich kan voorstellen dat we nu toch naar die wijkvoorziening
zouden kunnen gaan kijken. Ik zou daarbij wel willen aantekenen dat ik een snelle vervanging van de
school het belangrijkste vind en dat ik ook geen onevenredige kosten daaraan verbonden zou willen zien.
Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Verhoef, ChristenUnie.

De heer VERHOEF (ChristenUnie): Voorzitter, dank u wel. Ook de fractie van de ChristenUnie deelt de
zorg en de betrokkenheid rond de brand in Gravenburg. Gisteren vertelde een vader mij welke impact
deze enorme brand heeft gehad op zijn dochtertje die daar op school zat, want de school was voor haar
toch een wezenlijk onderdeel van haar leven.
Wij kunnen ons voorstellen dat het onderzoek nog niet is afgerond en het wellicht te vroeg is om al
conclusies te trekken, maar als het anders is horen we graag de laatste stand van zaken.
De gemeente staat voor een enorme klus rond de herhuisvesting van deze groep en deze kinderen. We zijn
dan ook benieuwd hoever het daarmee staat en of het ook gaat lukken om het na de herfstvakantie rond te
krijgen. 
Dan tot slot, voorzitter. Er duiken bij dergelijke gebeurtenissen ook altijd geruchten op dat het al lang niet
pluis was bij deze school. Met geruchten kun je niet zo heel veel, maar de vraag is of deze geruchten ook
zijn omgezet in meldingen bij de politie en of dit misschien het onderzoek ook helpt te bevorderen. Dank
u wel, voorzitter.

De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Krüders, Student en Stad.

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Dank u wel, voorzitter. Ook mijn fractie betreurt dit en wil ook
haar afschuw uitspreken over de brand die heeft gewoed. Het is voor kinderen uitermate vervelend als zij
geconfronteerd worden met zo’n situatie. Ik vind dat de heer De Rook en de heer Gijsbertsen heel goed
verwoord hebben waarom het onderzoek afgewacht moet worden en de discussie over de herbouw en ik
denk dat we daar op een later moment verder over moeten praten. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Kelder, Partij voor de Dieren.

De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Dank u wel, voorzitter. Er zijn al een heleboel dingen gezegd
en eigenlijk wil de fractie van de Partij voor de Dieren de mensen die hier betrokken bij zijn veel sterkte
toewensen de komende tijd. We hopen dat er gauw goede oplossingen worden gevonden. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Rademaker, SP.

Mevrouw RADEMAKER (SP): Dank u wel, voorzitter. Het is gewoon een ramp als je school afbrandt,
dat geldt voor iedereen die bij de school betrokken is. Voor verdere opmerkingen sluiten we ons aan bij de
fractie van de PvdA. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel.
Dan gaan we nu voor een reactie naar het college en als eerste burgemeester Rehwinkel.

Burgemeester REHWINKEL: Dank u wel, voorzitter. Dit is een brand die onze stad zeer zal bijblijven,
dat  zijn we wel met  elkaar eens.  Zoals de heer Seton zich de indringende geur van die ochtend zal
herinneren, zo staat op mijn netvlies gegrift het beeld van het overgebleven karkas van de school. Ik sprak
die middag met  een aantal  leerlingen van de school  en zei  dat  ik er  bijna van moest  huilen.  En zij
antwoordden in koor: “Maar dat hebben wij allemaal gedaan.” En inderdaad, we hebben allemaal een
beetje meegehuild. En we hebben als college geprobeerd, de dienstdoende loco en de wethouder van
Onderwijs voorop, om zoveel mogelijk te helpen.
Ik wil van mijn kant graag zoveel mogelijk zeggen, en dat is dan al tamelijk uitgebreid als u het goed
vindt, over wat er nu bekend is. Leden van de raad die daar op hebben gewezen hebben gelijk dat het
onderzoek vanzelfsprekend nog bezig is. Maar juist ook om geruchtvorming te voorkomen wil ik graag
zo uitgebreid mogelijk zijn over wat ons nu bekend is.
De brand is vermoedelijk ontstaan in de nabijheid van de achtergevel en is heel snel in de gevelbekleding
geslagen. De brand is gemeld door een omstander. De brandweer Vinkhuizen is gealarmeerd om 6.20 uur,
met een melding dat een schuurtje of iets dergelijks in brand stond. De brandlocatie was slecht bereikbaar



 

verslag van 20 oktober

16

7

in verband met het drassige weiland; de brandkraan in de buurt was niet bereikbaar en daarom is heel snel
het  bericht  gegeven  van  ‘middelbrand’.  Dat  was  om  6.33  uur.  En  omdat  de  brand  achter  de
gevelbekleding naar boven en links en rechts uitsloeg en uitslaand werd, is om 6.52 uur opgeschaald naar
‘zeer grote brand’.
De  bereikbaarheid voor  gebouwen is  vastgelegd in  de Bouwverordening.  En de toegangsweg via  de
Maresiusstraat naar de school voldoet daaraan.
Vlak bij de school is een opstelplaats voor brandweervoertuigen of een ambulancevoertuig gerealiseerd. 
Wat  betreft  de  bluswatervoorziening kan ik  daar  op dit  moment  van melden dat  op verzoek van de
brandweer vlak bij de opstelplaats een brandkraan op eigen terrein is gerealiseerd, maar de opstelplaats en
de brandkraan zijn niet gebruikt omdat er die zaterdag een benedenwindse situatie was en in feite het
terrein ontoegankelijk was vanwege de dichte rook en de combinatie met de harde wind en daarom is
primair gebruikgemaakt van een brandkraan in de woonwijk, op een behoorlijke afstand.
Bij de opschaling naar ‘middelbrand’ is een derde secundaire bluswatervoorziening gerealiseerd vanuit de
sloot  langs het  fietspad Gravenburg-De Held.  En misschien  is  het  u  bekend dat  bij  een grote  brand
automatisch groot watertransport meekomt. En die is ‘afgelegd’ zoals dat dan heet, vanaf de sloot langs
de lege weg.
Ik zei het al, de brand breidde zich zeer snel uit langs de gevel. De eerste strategie was erop gericht om
buiteninzet op die gevel te hebben. Bemanning van de andere tankautospuit is het gebouw binnengegaan,
maar omdat de brand zich zo snel uitbreidde in het gebouw op de eerste verdieping, heeft de ploeg zich
terug moeten trekken. Er is nog geprobeerd om via noodtrappenhuizen naastgelegen compartimenten te
betreden en te  beschermen,  maar  er  was een zodanige rookontwikkeling en temperatuur  dat  dat  niet
verantwoord was. En toen heeft men dus volledig van buitenaf moeten optreden.
De weerssituatie heeft invloed gehad op de brand en de ontwikkeling daarvan; stevige noordoostenwind
heeft voor een heel snelle branduitbreiding gezorgd. Daardoor is er achter de gevel door de straffe wind
een zogenaamd ‘schoorsteeneffect’ ontstaan. U kunt zich daar wel wat bij voorstellen.
In het eerste COPI-overleg is besloten om de brandbestrijding en de schoolprocessen zo snel mogelijk te
scheiden. En over de schoolprocessen zal de wethouder u dadelijk verder informeren.
De brand heeft zich, zo heb ik gezegd, via de gevel over de volledige hoogte en breedte van het gebouw
verspreid. Het dak is in brand geraakt en binnenin het gebouw heeft het ook hevig gebrand. Dan wordt op
een gegeven moment  bevestigd  dat  de  hoofddraagconstructie  een  staalconstructie  betreft.  Dat  is  dat
karkas waar ik net over sprak. En toen is besloten het gebouw als verloren te beschouwen en het niet meer
te betreden. Nog weer later is er door de enorme rookoverlast besloten om te stoppen met blussen, want –
nogmaals – het gebouw moest al als verloren worden beschouwd; er kon toen een schone verbranding
ontstaan en overlast, ook in tijd, kon toen zo beperkt mogelijk worden behouden. Misschien is daardoor
het  beeld ontstaan dat  de brandweer niets  deed of niets  meer  deed.  Maar nogmaals,  dat  is  met  deze
afweging geweest en het lijkt me goed u daarover te informeren.
Nog tijdens de inzet zijn twee brandweermensen van Hoogezand-Sappemeer van de hoogwerker onwel
geworden, voor controle naar het ziekenhuis gegaan en weer heengezonden. Later op de middag is er een
brandweerman van Groningen die meldt dat hij zich niet lekker voelt en die is gelukkig ook na controle
naar huis gegaan.
Mijn verhaal tot nu toe: De inzet van de brandweer is primair gericht geweest op bestrijding van binnen
en van buiten.  Na verloop van tijd is  besloten om defensief  op te treden,  dat  wil  zeggen alleen van
buitenaf, omdat het binnen te gevaarlijk werd en uiteindelijk is besloten het gebouw gecontroleerd te laten
afbranden, om daarmee de overlast voor de wijk zo kort mogelijk en zo beperkt mogelijk te laten zijn.
Dan misschien nog iets over de opkomsttijd. Daar wordt ook het een en ander, en ook elders, over gezegd.
De alarmering was om 6.20 uur. De brandweer is om 6.22 uur uitgerukt. Het is niet precies te achterhalen
hoe laat men ter plaatse was, maar in ieder geval binnen de normtijd van tien minuten.
Dan  waar  door  u  ook  aan  werd  gerefereerd:  de  bereikbaarheid  van  het  gebouw  voldoet  aan  de
Bouwverordening. Ik heb gezegd dat de toegangsweg via de Maresiusstraat daar aan voldoet. Maar de
norm is gebaseerd op de toegang tot de hoofdingang. En in dit geval was de brand aan de achterzijde van
het gebouw en dat gedeelte was alleen maar te bereiken via dat drassige weiland waar ik het over had,
waardoor – ik gebruik nog een keer die term – ‘afgelegd’ moest worden, omdat op die manier de slangen
moeten worden uitgerold en de waterwinning moet worden opgebouwd. Dus nogmaals: de bereikbaarheid
voldeed aan de norm, maar die norm is gebaseerd op de norm van de Bouwverordening: op de toegang tot
de hoofdingang.
Er werd ook heel direct gevraagd of de brand door iemand is aangestoken. Wat ik daar op dit moment
over kan zeggen is dat de brand aan de buitenkant is ontstaan, dat een technische oorzaak uitgesloten is en
dat ik hier de politieterm kan gebruiken dat de brand vermoedelijk is aangestoken. Dit is zoals ik het
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graag heel precies wil zeggen. De politie wil ook heel graag in contact komen met mensen die meer
informatie hebben die van belang kan zijn. Getuigen kunnen bellen met 0900-8844, tegen lokaal tarief.
Ook anonieme meldingen kunnen worden gedaan: via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.
Wat ik ook nog wil zeggen is dat we nu weten dat het materiaal van de school waarschijnlijk niet de
oorzaak is van de snelle brandverspreiding, maar – nogmaals – we weten wel dat de brand zich zo snel
heeft verspreid, maar de brandweer wil zich daarop toch verder oriënteren. Ik weet bijvoorbeeld dat er
contact  met  de  brandweer  van  Apeldoorn  wordt  gelegd  omdat  zich  in  Leusden  een  situatie  heeft
voorgedaan waarbij de brand heel snel om zich heen sloeg bij een rij huizen. Dus de brandweer wil toch
echt antwoord op de vraag, ook al is het niet het materiaal van de school geweest waardoor de brand zich
zo snel verspreidde, wat dan wel de reden is geweest. Daar wil men toch zoveel mogelijk duidelijkheid
over hebben.
Nogmaals, ik ben wat uitvoerig geweest en ik wil nog een laatste opmerking maken. Ik waardeer het dat
de raad op deze manier zijn betrokkenheid toont bij de brand. Heel veel inwoners van de stad en ook
anderen hebben dat gedaan, onder andere in mijn richting, ook in de richting van andere collegeleden. En
wij zullen zoveel mogelijk dat gevoel van betrokkenheid overbrengen op de plaatsen waar dat het meest
kan helpen.

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan gaan we naar wethouder Pastoor voor de herbouw en de toekomst
van de school.

Wethouder PASTOOR: Voorzitter, dank u wel. Ik hecht eraan u even mee te nemen in het proces vanaf
afgelopen zaterdagmorgen.
Afgelopen zaterdagmorgen 8.00 uur. Mijn collega loco Karin Dekker belt mij en zegt: “Elly, er staat een
schoolgebouw in brand en volgens mij is het goed als je langskomt.” Ik ben mijn bed uit gesprongen en ik
ben er naartoe gegaan. Daar trof ik brandweerlieden aan die druk bezig waren met hun werk; ik trof daar
zo’n COPI-hok, noem ik het maar even, aan; ik trof daar aan de directeur van de school; ik trof daar aan
bijna  alle  betrokkenen  en  het  was  heel  bijzonder  om  te  zien  hoe  vanaf  dat  moment  een  soort
saamhorigheid ontstond van ‘wat is dit vreselijk wat hier gebeurt en hoe gaan we er met elkaar voor
zorgen dat wij hier een beetje goed uit te voorschijn gaan komen met elkaar?’.
We zijn  tegen  10.00  uur  met  alle  samenwerkingspartners  die  in  die  school  normaal  gesproken  hun
activiteiten  uitvoeren  naar  de  Siersteenlaan  gegaan  en  daar  hebben  we  ter  plekke  een  projectgroep
opgericht,  een  ‘crisisgroep’,  waarbij  alle  betrokkenen  vertegenwoordigd  zijn.  Dus  dat  zijn  de
onderwijsinstellingen, de kinderopvang, de peuterspeelzaal en de gemeente. We zijn vanaf dat moment
gaan kijken hoe we de zaak aan de vork moesten gaan steken en we hebben besloten dat we in ieder geval
drie dingen moesten gaan doen. We hebben vanuit die crisisgroep een projectgroep opgericht die zich
bezig ging houden met  de communicatie;  we hebben een projectgroep opgericht  die zich bezig ging
houden  met  de  psychosociale  opvang,  de  nazorg  en  wat  daar  verder  bij  hoort  en  we  hebben  een
huisvestingsprojectgroep opgezet.
We zijn  begonnen  met  de  communicatie.  We wilden  heel  erg  graag  dat  alle  betrokkenen  dezelfde
informatie zouden gaan krijgen, omdat dit een onderwerp is waarbij je al van begin af aan geweldig veel
ruis krijgt.  Dat hebben we met  vereende krachten gedaan. Ik vond het heel bijzonder om te zien dat
iedereen over zijn eigen schaduw heen sprong en eigenlijk alleen maar één gezamenlijk belang nastreefde
en dat was: hoe zorgen wij ervoor dat we nog díe zaterdag alle betrokkenen dezelfde informatie geven?
Dat is gelukt. Dat is mede gelukt dankzij de enorme betrokkenheid van de leerkrachten van de school,
van de kinderopvang en van de peuterspeelzaal. We hebben namelijk eenduidige informatie op een A4’tje
gezet, alle leerkrachten hebben dat gekregen, hebben er een instructie bij gekregen en zijn vervolgens de
ouders van de kinderen die bij die betreffende leerkracht in de klas zaten gaan bellen. 
Dat was één.

Twee: Op diezelfde dag is er ’s avonds op de deurmat van de buurtbewoners van Gravenburg en de Held
een brief gevallen waarin heel kort is uitgelegd wat de stand van zaken was en hoe wij dachten verder te
gaan.
Dat was de zaterdag.
Op zondag om 12.00 uur waren we met zijn allen weer aan de Siersteenlaan. Met dank ook aan al die
mensen van de Siersteenlaan, de conciërge en noem het maar op. Alle mensen die vonden dat ze ook maar
iets moesten doen die waren daar. Dat was geweldig om te zien. We hebben daar eerst met de leerkrachten
gesproken,  de  brandweermensen  waren  daarbij.  Iedereen  kon  vragen  stellen,  ook  aan  de
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brandweermensen over hoe het ongeveer gegaan was in de ogen en in de beleving van de brandweer. Dat
werd zeer gewaardeerd.
Om 13.00 uur zijn de leerkrachten met hun directeuren naar de verschillende lokalen gegaan en zijn de
laatste instructies gegeven: hoe ga je straks om met de ouders en de kinderen die komen, wat ga je zeggen
en wat moet je niet doen? De sociaalverpleegkundige was er bij, want die zondagmiddag was het begin
van de psychosociale opvang en nazorg.
Om 14.00 uur konden vervolgens de ouders komen met hun kinderen. De schatting is dat er die middag
waarschijnlijk tussen de achthonderd en duizend ouders en kinderen zijn geweest om met elkaar te praten,
om het  erover  te  hebben,  kinderen  die  met  tekeningen  kwamen  en  met  boekjes.  Het  was  echt  een
bijzonder gebeuren. Leerkrachten hebben die ouders en de kinderen meegenomen naar een lokaal en in
dat lokaal heeft eigenlijk het begin van de opvang en de nazorg plaatsgevonden. Ik denk dat het heel goed
is geweest dat we dat op die manier hebben georganiseerd.
Dat was het weekend.
Ondertussen, op maandag, zijn de projectgroepen aan de slag gegaan.

Waar ik u nu over zal vertellen is de projectgroep die zich met huisvesting heeft beziggehouden.
Ik kan  u vertellen  dat  deze  projectgroep met  stoom en kokend water,  om het  maar  eens  een  beetje
populair te zeggen, een aantal dingen heeft onderzocht en naar inmiddels bekend is, ook heeft kunnen
regelen.
De  projectgroep houdt  zich  bezig  met  drie  dingen:  huisvesting  op  de  korte  termijn  –  korte  termijn
betekent  na  de  herfstvakantie  –  huisvesting  op  de  middellange  termijn  –  dat  heeft  te  maken  met
noodopvang – en huisvesting op de lange termijn.
Ik begin met de korte termijn.
Korte termijn is vanaf de herfstvakantie tot de kerst, zo’n zeven à acht weken. Ik kan u vertellen dat deze
fantastische  projectgroep erin  is  geslaagd  om met  ingang  van  de  maandag  na  de  herfstvakantie  het
volgende te regelen. En daar moet ik even het volgende bij zeggen, want wat zijn de criteria geweest op
basis waarvan de keuzes zijn gemaakt voor locaties? De criteria waarvoor zijn gekozen zijn: de kwaliteit
van de onderwijsomgeving en of er  groepen in een soort  teamverband ondergebracht  zouden kunnen
worden. Die twee uitgangspunten zijn leidend geweest voor de keus van de locaties. 
Dan begin ik met de locaties van de Openbaar Onderwijs Groep Groningen. Daar is het volgende voor
geregeld:

- Twaalf  groepen  gaan  op  maandag  na  de  herfstvakantie  naar  het  Werkman  College  aan  de
Schoolstraat. Het Werkman College verhuist in de herfstvakantie. In die herfstvakantie wordt het
gebouw  schoongemaakt  en  gebeurt  er  van  alles  en  nog  wat  waardoor  die  kinderen  op  die
maandag daar kunnen beginnen.

- De andere groepen gaan naar locaties van de Openbaar Onderwijs Groep Groningen, dat zijn de
locaties aan de Siersteenlaan en de Vuursteenstraat. Dat zijn locaties in Vinkhuizen die al van de
Openbaar Onderwijs Groep zijn. Daar wordt wat ingedikt en opgezet en daar gebeurt van alles, in
ieder geval is het te regelen. Dit betekent dat er kinderen worden ondergebracht op drie locaties,
waarvan er één eigenlijk maar nieuw is; het Werkman College aan de Schoolstraat.

Dan gaan wij naar het VCOG, Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen.
De Hoeksteen heeft ervoor gekozen, en wederom op basis van de twee criteria die ik net noemde, om na
de herfstvakantie de verdeling als volgt te maken:

- vijf groepen gaan naar de Dom Helder Camaraschool;
- vier groepen kunnen worden ondergebracht in de Hamrik, aan de Heinsiusstraat;
- drie groepen worden ondergebracht in de Anne Frankschool in Hoogkerk;
- de rest gaat naar de Siersteenlaan, want ook daar zit al een locatie van de Hoeksteen.

Huisvesting, inventaris en leermiddelen zijn geregeld, dus kinderen kunnen onderwijs krijgen op de eerste
dag na de herfstvakantie.

De kinderopvang en de naschoolse opvang volgen het onderwijs, dat hebben we afgesproken. Daar waar
zij een rol speelden, spelen ze nu die rol weer in dat gebouw waar die groepen naar toe gaan.

Dan is er overleg geweest over de afstand tussen Gravenburg en sommige locaties. Er is contact gelegd
met Arriva. We regelen busvervoer voor de weken na de herfstvakantie tot de kerst, want daar praat ik
over. Dus busvervoer vanaf Gravenburg naar een aantal locaties in de stad wordt geregeld.
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Wat ik nog even moet zeggen, want u zult zeggen: waar blijft die peuterspeelzaal? De peuterspeelzaal
heeft ervoor gekozen om het zelf te regelen. Dus de vervangende locaties, de vervangende opvang regelen
zij zelf. En daar communiceren ze ook over met de desbetreffende ouders.

Dit was de korte termijn. Dan ga ik naar de middellange termijn.
Middellange termijn betekent in dit geval een à anderhalf jaar, vanaf 1 januari 2011.
We hebben gezocht naar een noodopvang met een beslag van ongeveer veertig lokalen, semipermanente
lokalen. En die wilden we op één plek, het liefst zo dicht mogelijk bij de huidige plek.
Er is overleg geweest over een aantal locaties. Wat wel bijzonder om te melden is, is dat er heel erg
meegedacht werd vanuit de stad, vanuit allerlei instanties, vanuit allerlei organisaties en ook vanuit de
ommelanden. Dus we kregen ook aanbiedingen vanuit Bedum, Zuidhorn, Aduard en noem het maar op.
Echt heel bijzonder om dat mee te maken.
En ik kan u vertellen dat al dat overleg heeft geleid tot het volgende: het is gelukt! Wij zijn in staat om op
1 januari 2011 een noodgebouw in de buurt van de huidige afgebrande school neer te zetten. Veertig
lokalen voor alle groepen die vanaf dat  moment,  1 januari,  weer in staat  zullen zijn om op die plek
onderwijs te volgen. En ook hiervoor geldt dat de opvang volgt.
Een bijzonder woord van dank moet hierbij uitgaan naar de organisatie met de volgende naam: Groninger
Projecten bv. Want  toch wel bijzonder  is  om te kunnen melden,  is  het  volgende:  de kavel  waar  die
noodvoorziening neergezet gaat worden is op dit moment nog eigendom van de gemeente. Die zou, zo
was  de  bedoeling,  in  een  normale  situatie,  binnen  een  aantal  weken  overgedragen  worden  aan  die
Groninger Projecten bv En zij hebben eraan meegewerkt en er in toegestemd dat op die kavel voor de
middellange termijn de noodvoorziening voor de school in Gravenburg neergezet kan worden. Dat vind ik
een grote pluim waard op de hoed van deze organisatie.

Dan de lange termijn.
De lange termijn is dus over een à anderhalf jaar. Wat er gaat gebeuren is dat er bovengronds gesloopt
gaat worden, dat vervolgens gekeken gaat worden of op de fundamenten opnieuw gebouwd kan worden.
Als dat zo is, dan kan de herbouw starten. En ik heb me laten vertellen dat dat eigenlijk heel snel kan. In
een à anderhalf jaar staat er weer een schoolgebouw. 

Wij hebben, om even op de vraag van de heer Seton in te gaan, het er even over gehad wat we moeten
doen om zo’n wijkcentrum te realiseren. We hebben gezegd dat we dat in ieder geval wel even willen
meenemen om te kijken of er überhaupt iets mogelijk is en wat daarvan de kosten zouden zijn. Dus daar
komen we op termijn op terug.
Als ik dit nu allemaal zo vertel, dan denk ik dat er in ieder geval een paar dingen geconcludeerd kunnen
worden.
Dat is ten eerste dat het een dramatische gebeurtenis was; het afbranden van een school wens je geen stad
toe, maar dat het ook iets heeft opgeleverd: een bijzonder grote saamhorigheid onder al die partners. En ik
vind dat heel erg het vermelden waard. Als je dat vertelt aan mensen in het land, dan zeggen ze: dat is
heel bijzonder, dat kan niet elke stad zeggen.
Dus ik wil ons eigenlijk allemaal op dit moment wel even een dikke vette pluim geven. En daar wilde ik
het bij laten.

De VOORZITTER: Beide collegeleden, bedankt voor de uitgebreide beantwoording. Wij doen er ook iets
langer over dan normaal gesproken een actualiteitendebat mag duren. Die afspraak is vanmiddag weer
herbevestigd, heb ik begrepen. Ik kan me zo voorstellen dat u dat niet zo heel erg vindt dat we er wat
meer  tijd voor uittrekken.  Ik kijk ook even naar de tweede termijn en denk dat  die vrij  beperkt kan
blijven. Ik begin even bij de heer Seton met de vraag of hij nog een tweede termijn wil.

De heer SETON (CDA): Ja, heel kort, voorzitter. Inderdaad dank voor de vrij uitgebreide beantwoording.
Uitgebreider  dan ik had verwacht  binnen dit  tijdsbestek.  Ik  snap ook dat  er  beperkingen zijn omdat
onderzoeken nog lopen en daar heb ik natuurlijk ook alle begrip voor. Ook dank aan de wethouder van
Onderwijs,  die  aan  het  eind  van  haar  woordvoering  zei  dat  in  ieder  geval  gekeken  wordt  naar  de
mogelijkheid  van  een  wijkvoorziening.  Dat  is  ook  het  enige  wat  ik  met  die  vraag  wilde  stellen  en
natuurlijk geldt daarbij dat we niet vertragend willen werken en dat de kosten ook meespelen. Ik vond het
mooi dat we daarmee ook uiteindelijk positief kunnen afsluiten. En daar wilde ik het ook bij laten. Dank u
wel.
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De VOORZITTER: Dank u wel. Is er nog iemand van de andere fracties die het woord wenst? De heer
Sijbolts, Stadspartij.

De  heer  SIJBOLTS (Stadspartij):  Dank  u,  voorzitter.  Ook  dank aan  het  college  voor  de  uitgebreide
beantwoording en ook aan de organisaties die zo hebben meegeholpen om tijdelijke oplossingen te vinden
voor deze klassen.
Wij hebben nog een vraag ten aanzien van het Werkman College. Heeft de gemeenteraad niet besloten om
dit te slopen en hoe zit het dan met de bouw van het Forum?

De VOORZITTER: Mevrouw Rademaker, SP.

Mevrouw RADEMAKER (SP): Dank u wel, voorzitter. Namens de SP-fractie dikke complimenten dat
het  binnen  vier  dagen  is  gelukt  om duizend  kinderen  onder  te  brengen  in  andere  schoolgebouwen.
Chapeau!

De VOORZITTER: Dank u wel. Daar is nog iemand. De heer Rutte van de VVD.

De heer RUTTE (VVD): Nog een heel korte vraag, want er is al uitgebreid geantwoord. Chapeau ook
voor alles wat bereikt is. Het is een heel grote tour de force, heel goed gedaan.
Een korte vraag. Er wordt vervoer geregeld naar het Werkman College. De opvang volgt het onderwijs,
heeft  de  wethouder  gezegd.  Ik  kan  me  voorstellen  dat  er  ’s  ochtends  vervoer  is  geregeld  naar  het
Werkman College, maar is er ’s avonds ook vervoer terug, ook na afloop van de opvang? Of is het na
schooltijd? Want dan hebben we toch nog een klein probleempje. Misschien een detailvraag die tot later
kan wachten, maar voor heel veel ouders die daarmee te maken hebben wel relevant.

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan kijk ik nog een keer heel goed of er nog iemand is. Dat is niet het
geval. Dan gaan we naar wethouder Pastoor voor de beantwoording van die twee vragen.

Wethouder PASTOOR: Het Werkman College wordt beschikbaar gesteld voor zeven weken. Daar praten
we over. Dat is één.
En over de vraag over de naschoolse opvang: ik denk dat als nagedacht wordt over busvervoer, dan ook
nagedacht  wordt  over  de  momenten  waarop  die  bussen  rijden  en  ik  vertrouw  erop  dat  dat  naar
tevredenheid wordt geregeld.

De VOORZITTER: Misschien dat dat nog even duidelijk gemaakt kan worden, maar dit is inderdaad
voor de hand liggend. 
Dan kunnen we denk ik dit agendapunt afsluiten en dan geef ik het woord weer aan uw echte voorzitter.

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan gaan we nu naar agendapunt 4.

4. Initiatiefvoorstellen

4.a: Initiatiefvoorstel van GroenLinks: ‘Park Selwerd’ van 2 september 2010 (+ preadvies)

De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Möhlmann.

De heer MÖHLMANN (GroenLinks): Dank u, voorzitter. Tussen de wijken Selwerd en Paddepoel, ligt
een groene strook, genaamd Park Selwerd. Als je daar door loopt of door fietst, dan bekruipt je toch echt
het gevoel van: dit is toch wel erg steriel, dit park. Ik hoop dat u aan de hand van foto’s met mij mee kunt
kijken. Die foto’s zijn begin juli van dit jaar gemaakt. Er is nauwelijks een bloeiende plant of struik te
vinden en wij zouden toch graag willen dat dit park, net zoals alle andere parken, er prachtig uit gaat zien.
In mijn voorstel heb ik dan ook gepleit om te kijken of dit op een ecologische wijze zou kunnen gebeuren,
maar daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om bloembollen te planten, struiken te planten en dat zou
zeker het verblijf in dit park voor de bewoners, maar ook voor bezoekers, zoals de wandelaars van de
Pieterpadroute of de fietsers van de die fietsroute die er doorheen loopt, bijzonder veraangenamen.
Ik heb in mijn voorstel ook gekeken naar de effecten die het zou kunnen hebben. Door het beplanten zou
je toch kunnen bereiken dat er nog meer vlinders, insecten en kleine dieren hun weg kunnen vinden en ik
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hoop ook dat we op deze wijze kunnen zorgen dat dit park een uitstraling krijgt die gewoon heel prettig is
voor iedereen. 
Herinrichting  naar  ecologisch  beheer  is  een  grote  wens  van  GroenLinks  en  ook  van  bewoners.
Omvorming van traditioneel groen naar ecologisch beheerd groen wordt hierdoor mede voortgezet in het
kader van de Groenstructuurvisie. Wellicht is het eerder mogelijk om, gelet op waarschijnlijk geringe
kosten, alvast wat bloembollen of struiken te planten.
Ik heb,  zoals  u  kunt  zien in uw map,  mijn besluit  tot  het  voorstel  aangepast.  Het  is  een versie  van
20 oktober die u allemaal in uw map kunt vinden.
Samengevat gaat het in mijn voorstel om een betere inrichting van Park Selwerd en wel op ecologische
wijze, dat het college samen met bewoners gaat kijken naar de invulling van het park en dat het college
tevens op zoek gaat om de herinrichting te realiseren. En ik spreek de wens uit dat het college binnen zes
maanden een voorstel zal voorleggen aan de raad. Ik dank u.

De  VOORZITER:  Anderen  in  de  raad  die  nog  het  woord  willen  voeren?  Mevrouw  Riemersma,
Stadspartij.

Mevrouw RIEMERSMA (Stadspartij):  Dank  u,  voorzitter.  Mijn  fractie  vindt  het  een  heel  aardig  en
sympathiek voorstel en wil daar graag mee instemmen. Het park ziet er inderdaad erg saai uit. Het is niet
een erg groot park, dus de kosten van wilde bloemen, vlinderstruiken en dergelijke zullen niet zo hoog
zijn. Ik begreep dat de vraag vooral vanuit de bewoners is gekomen, dus wat let u om bewoners daar voor
in  te  schakelen?  Ik  weet  dat  in  andere  wijken  in  het  voor-  en  najaar  vaak  van  die  acties  zijn  om
bloembollen en planten te planten. Misschien kunt u daarbij aansluiten voor het Selwerder park, om die
mensen een goed park te geven. Dank u wel.

De VOORZITTER: Mevrouw Rademaker.

Mevrouw RADEMAKER (SP): Dank u, voorzitter. Dank aan GroenLinks voor het initiatiefvoorstel. Het
park kan inderdaad wel wat gezelliger en wat mooier. Ik kan me wel vinden in de lijn die GroenLinks
voorstelt. Ik zou er alleen voor zorgen dat het niet te ruig wordt, want dat is ook altijd een beetje het
dilemma met ecologisch beheer. De enige vraag die ik heb aan het college is: het dictum van GroenLinks
is veranderd, om het al in 2011 te realiseren; ik zou graag van het college willen horen of dat kan. Dank u
wel.

De VOORZITER: De heer Seton.

De heer SETON (CDA): Ja, voorzitter, dank u wel. Ook dank aan GroenLinks voor het indienen van het
initiatiefvoorstel. Wij waren het niet zo erg eens met GroenLinks dat het er vreselijk uitzag. Ik krijg wel
eens foto’s binnen waarbij het beheer en het onderhoud er slechter uitziet. Dat neemt niet weg dat je ook
zekere ideeën kunt hebben om dit parkje tussen Selwerd en Paddepoel verder aan te pakken, dus daar
willen we ook wel in meegaan.
Wat ons opviel is dat het initiatiefvoorstel nogal uitweidt over het inzaaien van allerlei bloemsoorten die
ook allemaal bij naam worden genoemd, micromanagement op botanisch niveau zaten wij aan te denken,
maar dan nog kunnen we daar wel mee instemmen.
Wat we verder inhoudelijk van het voorstel vinden, is dat opvalt dat RO/EZ volgens de schrijvers van het
stuk geen kosten voor het opknappen van het park kon inschatten. Dan denken wij: dat hebben ze toch
wel eens vaker gedaan, dus waarom kan dat nou niet? En dat is ook gelijk het punt dat het college ook
maakt: het preadvies nuanceert, geeft kaders, en geeft ook aan dat er heel weinig geld is voor deze vorm
van  beheer,  gezien  ook  de  bezuinigingen.  We kunnen  dan  ook  wel  instemmen  met  de  lijn  van  het
preadvies, onder twee voorwaarden.
De eerste is dat er naar de bloemetjes en de bijtjes wordt gekeken. We hebben ons eerder sterk gemaakt
voor stadsbijen en zijn daarom voor meer aanplant van nectarrijke bloemen.
De tweede is: Er zijn twee scholen en ook schooltuintjes vlakbij het Park Selwerd. Schakel kinderen ook
in om dit park verder te verfraaien. Dank u wel.  

De VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Dank u wel. Ik kan me aansluiten bij de woorden van de heer Seton.
Wel hebben wij nog de vraag of het park met het plan met al die bloembollen nog wel geschikt zal zijn
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voor alle sportieve activiteiten, zoals voetballen. Verder sluiten wij ons aan bij het advies van het college.
Dank u wel.

De heer VERHOEF (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. GroenLinks brengt terecht dit Park Selwerd
onder onze aandacht,  waarvoor onze complimenten.  Voor mij  was het een reden om er eens te gaan
kijken. En hoewel het een rustgevende uitstraling heeft, is er inderdaad weinig ecologische uitstraling.
Het Park Selwerd is een park met mogelijkheden. GroenLinks noemt al diverse mogelijkheden in het
voorstel en wij zouden daar graag aan toe willen voegen dat de sociale functie van het park versterkt mag
worden.
Het  preadvies  van  het  college  meldt  dat  Selwerd  is  opgenomen  in  de  SES  (Stedelijke  Ecologische
Structuur) en in 2012 wordt beoordeeld. Het college geeft ook aan dat er waarschijnlijk wel middelen te
vinden zijn voor de herinrichting in het kader van de Groenstructuurvisie. Wij zijn dan ook benieuwd naar
de mogelijkheden die het college gaat zoeken om na de herinrichting ook het ecologische beheer mogelijk
te maken. We zien dan ook met belangstelling het onderzoek van het college en het resultaat tegemoet.
Dank u wel, voorzitter.

De VOORZITTER: Mevrouw Krüders.

Mevrouw  KRÜDERS  (Student  en  Stad):  Dank  u  wel,  voorzitter.  Dank,  GroenLinks  voor  het
initiatiefvoorstel. Een leuk idee om parken ook wat meer ecologisch in te richten. We zitten natuurlijk wel
in een tijd van bezuinigingen. De wensen kunnen groot zijn, maar de middelen zijn er niet altijd. Ik denk
dat er al een goede voorzet is gegeven over hoe het er dan uiteindelijk uit moet zien. Alleen aan het eerste
punt hoeft dan niet per se vastgehouden te worden; wij wachten dan ook liever het onderzoek van het
college  af,  en  beslissen  dan  over  wat  we  er  verder  mee  gaan  doen  en  in  hoeverre  we  ideeën  van
GroenLinks hierin kunnen overnemen.

De VOORZITTER: Mijnheer De Rooij.

De heer DE ROOIJ (PvdA): Voorzitter, ook bij ons dank aan GroenLinks voor dit mooie plan. Het is
inderdaad waar dat Park Selwerd in de Stedelijke Ecologische Structuur zit en daar is niet veel van terug
te vinden. Ja, gras is ook ecologisch, maar het kan een stuk ecologischer.
De opmerkingen die gemaakt zijn over het betrekken van de buurt en het betrekken van de scholen en de
schooltuintjes die daar zijn, lijkt ons uitstekend.
Verder vinden wij de woordvoering van mevrouw Krüders over het geld dat op een gegeven moment op
is  zinvol.  Toch  denken  wij  dat  dit  park  wel  een  oppepper  kan  gebruiken  en  wij  denken  dat  dit
initiatiefvoorstel van GroenLinks daar een prima aanleiding toe geeft.

De VOORZITTER: Mevrouw Van der Meulen.

Mevrouw VAN DER MEULEN (D66): Dank u, voorzitter. D66 vindt het voorstel van GroenLinks een
goed voorstel. Duurzaamheid met betrekking tot ecologisch beheer in de stad is voor veel bewoners heel
belangrijk en zeker voor D66. 
Het Park Selwerd kan inderdaad iets aantrekkelijker gemaakt worden, onder andere met een vlindertuin
en prachtige wilde bloemen. We zien het helemaal voor ons. En het mag zeker wat kosten. Maar goed, het
college geeft ook al aan dat er moeilijke tijden aankomen en mijn fractie wil eerst wel eens even zien – en
wij sluiten ons daarom ook aan bij Student en Stad – hoe hoog de kosten zijn en welke mogelijkheden er
zijn om meer vorm te geven aan ecologisch beheer. Daarom zijn we ook heel erg blij met het preadvies.

De VOORZITTER: De heer Kelder.

De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Dank u wel, voorzitter. De Partij voor de Dieren vindt het ook
een heel  erg mooi  plan  van  GroenLinks,  complimenten  daarvoor. We zullen  het  plan  ook helemaal
steunen. Het college geeft nog antwoord op punt 1 in het preadvies, dat er op dit moment geen geld is
voor het ecologisch beheer, en dat dat te maken heeft met de hoge stortkosten van maaisel. Misschien kan
het college gaan kijken of er een mogelijkheid is om het maaisel te vergisten in de nieuwe installatie van
Aterro en dan kan het juist weer geld opleveren in de vorm van biogas. Ik ben zelf zo ongeveer geboren
in het Park Selwerd en ik heb daar als klein kind rondgelopen en als ik foto’s van toen vergelijk met nu,
dan is er niet veel veranderd. Toen was het een leeg park en het is nog steeds een leeg park. Als kind vond
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ik het wel prima, maar ik kan me ook voorstellen dat het wel tijd wordt om wat meer bomen, bloemen en
bijen, zoals de heer Seton opmerkte, aan het werk te laten gaan. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dan heb ik volgens mij iedereen gehad. Dan is het woord aan wethouder Visscher.

Wethouder  VISSCHER:  Dank  u  wel,  voorzitter.  Uw raad  heeft  ons  college  opgedragen om de  hele
Stedelijke Ecologische Structuur ook ecologisch te gaan beheren. Daar zijn we een heel eind mee op weg.
U krijgt ieder jaar van ons aan het eind van het jaar een evaluatie van wat er de afgelopen tijd is gebeurd
en tevens de planning voor het nieuwe jaar en die zult u ook eind van dit jaar weer van ons ontvangen. We
zijn een heel eind onderweg, maar een paar onderdelen beheren we nog niet ecologisch. Bijvoorbeeld de
parken in  de  krachtwijken,  want  die  zijn  onderdeel  van het  programma  voor  de krachtwijken.  Daar
hebben we van het Ministerie van LNV extra geld voor gekregen en daar gaan we samen met bewoners
de komende tijd aan de slag om een nieuwe inrichting voor te stellen.
Ook het Park Selwerd is nog niet aan de beurt gekomen. Park Selwerd stond min of meer toevallig helaas
achteraan op ons lijstje van aan te pakken onderdelen. Maar het doet mij deugd dat u ook allemaal het
verschil  is  opgevallen tussen Park Selwerd,  dat  nog niet  ecologisch wordt  beheerd,  en al  die  andere
onderdelen van de ecologische structuur die wel al ecologisch worden beheerd.
U hebt ons ook opdracht gegeven om op een bepaalde systematische manier dat ecologische beheer te
gaan voorbereiden.  Dat  betekent  dat  we niet  in het  wilde weg bloemen gaan poten of struiken gaan
planten. Het betekent dat we het gaan doen voor onze doelsoorten. De heer Seton noemde bloemen en
bijen, maar het is de flora en de fauna die u hebt benoemd in ons doelsoortenbeleid en die willen we
faciliteren. Daar willen we het voor doen, voor die doelsoorten. En om dat goed te kunnen doen moeten
we eerst een onderzoek doen, ‘SES- monitoring’ noemen we dat in ons jargon: hoe ziet het er uit en wat
moeten we doen om die doelsoorten die u zo hebt benoemd het leven en het verder groeien en bloeien
daar mogelijk te maken? En dan kunnen we ook een herinrichtingsplan maken en uitvoeren en kunnen we
het ecologisch gaan beheren.
Ik zou willen voorstellen dat we gewoon deze systematiek ook voor Park Selwerd gaan blijven volgen en
handhaven. Want dat is denk ik wel een goede en die doet recht aan het besluit dat u ook eerder hebt
genomen.
Park Selwerd is wat ons betreft onderdeel van een totaalaanpak. Maar u vraagt nu of het een beetje snel
kan. Wij kunnen wel, als u dat graag wilt, in het nieuwe jaar gaan beginnen met Park Selwerd te gaan
onderzoeken. Ik wil u ook wel toezeggen dat we dat gaan doen. Dan hoop ik dat we binnen zes maanden
het resultaat hebben. Dat moet haast lukken. Ik hoop niet dat u me op een maandje wilt vastpinnen, maar
dan kunnen we ook een herinrichtingsplan maken. U gaat in november nog over de begroting spreken,
waar  ISV (Integrale  Stedelijke  Vernieuwingsbeleid)-middelen  onderdeel  van  zijn.  Het  zou  in  theorie
kunnen dat we die herinrichting daar ook uit financieren. Maar dan komt inderdaad het punt dat wij ook
hebben geschreven in ons preadvies en wat door sommige fracties ook wordt begrepen: u gaat ook nog
een besluit nemen over bezuinigingen. Bij de voorjaarsbrief hebben we u als college al gezegd dat we
denken dat we een deel van die bezuinigingen bij beheer en onderhoud moeten realiseren en dan is de
vraag wat er dan nog overblijft  voor het relatief dure ecologisch beheer in Park Selwerd. Dat kan ik
vandaag nog niet overzien. Maar dat zullen we betrekken bij het hele voorstel van – nadat u de begroting
hebt vastgesteld – hoe we met beheer en onderhoud en ecologisch beheer omgaan de komende tijd.

De heer PRUMMEL (Stadspartij): Dat was een van de schaarse punten in het betoog van de wethouder.
Mag ik de wethouder eens vragen: is uw begroting, waarbij de raad toch een groot aantal belangrijke
taken aan u heeft gegeven op het gebied van ecologisch beheer dan niet verschrikkelijk financieel in het
nauw geraakt door de enorme dure plannen die twee andere wethouders gemaakt hebben? Bijvoorbeeld
voor het Forum en voor de tram? Ik zie dus dat deze raad graag ecologisch beheer wil voeren, maar dat er
helemaal geen ruimte voor is. Daar moeten we toch de consequentie uit trekken? 

Wethouder VISSCHER: De begrotingsbehandeling hebt u volgens mij gepland in november en dan zal
uw raad besluiten waar de beschikbare financiële middelen aan worden besteed en waar de bezuinigingen
op zullen plaatsvinden.
Voorzitter, mag ik nog even specifiek ingaan op het dure ecologische maaisel en het voorstel van de Partij
voor de Dieren om dat te vergisten? We zijn daar ook onderzoek naar aan het doen, samen met partners,
waaronder de provincie Groningen. Het is zo dat wij wel een aanbod hebben, maar een vergistingsproces
luistert nogal nauw wat betreft wat je daar precies in stopt om tot een gewenst vergistingsresultaat te
komen. Het is niet zo dat we zomaar ergens een installatie kunnen bouwen en daar met ons maaisel naar
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toe kunnen gaan. Maar dit wordt serieus onderzocht en dat moet met partners in de omgeving. Dat kan in
ieder geval niet voor de gemeente Groningen alleen.
Voorzitter, ik zou willen voorstellen om dit aspect ook te betrekken bij de evaluatie en de planning van
ecologisch beheer die ook eind dit jaar naar uw raad toe komt. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dan kijk ik of er behoefte is aan een tweede termijn.  Dat is niet het geval. Dan
kunnen wij gaan stemmen over dit initiatiefvoorstel. We stemmen over de punten 1 tot en met 5, zoals u
die in het initiatiefvoorstel zijn voorgelegd als beslispunten. De heer Seton voor een stemverklaring?

De heer SETON (CDA): Voorzitter, een korte procedurele vraag: Bij punt 1 staat dat we instemmen met
de  herinrichting  van  het  Park  Selwerd  volgens  de  in  het  voorstel  genoemde  lijn.  Daar  zit  nog  het
vraagteken van de kosten. Verschillende fracties hebben dat benoemd. Als je dit  letterlijk neemt,  dan
zouden we akkoord gaan, wat de kosten ook zouden zijn. Met die nuancering er bij kan ik in ieder geval
wel instemmen. Maar ik wil het wel even genoemd hebben.

De VOORZITTER: Wat is uw nuancering dan precies?

De heer SETON (CDA): Mijn vraag is of we punt 1 letterlijk nemen of dat we het ook zo mogen lezen in
de lijn van de beantwoording die de wethouder heeft gegeven.

De VOORZITTER: Dus u zou willen besluiten met inachtneming van wat de wethouder daarover heeft
gezegd? Ja? Dat is de kanttekening die u maakt. Die zal dan ook in de verslaglegging worden vermeld. Ik
neem aan  dat  we  het  dan  ook  op  die  manier  kunnen  voorleggen  en  daarvoor  kijk  ik  naar  de  heer
Möhlmann.

De heer MÖHLMANN (GroenLinks): Volgens mij  zit  de vraag van de heer Seton in punt 3 van het
voorstel (‘het college te verzoeken of er budget beschikbaar kan worden gesteld voor ecologisch beheer
in Park Selwerd’).

De VOORZITTER: Vindt de heer Seton dat zelf ook?

De heer SETON (CDA): Als we punt 3 ook zo mogen uitleggen dat er een opening is, dan graag.

De VOORZITTER: Dan moet ik weer naar de heer Möhlmann of we het zo ter besluitvorming mogen
voorleggen. Dus dat met inachtneming van deze opmerkingen u nu besluitvorming van de raad vraagt.

De heer MÖHLMANN: Ja, zeker.

De VOORZITTER: Dat is zo. Dan is het hopelijk iedereen nu duidelijk wat ter besluitvorming voorligt.
Ik  zou degenen die  het  initiatiefvoorstel  willen  steunen willen  vragen hun hand op  te  steken.  Er  is
behoefte aan stemverklaringen? Dat worden dan stemverklaringen achteraf, want we waren bezig met
stemming, excuus.
Iedereen steunt dit voorstel. Dan is dit initiatiefvoorstel aangenomen. Behoefte aan een stemverklaring?

Stemverklaringen achteraf:

Mevrouw KRÜDERS  (Student  en  Stad):  Ik  twijfelde  even  hoe  ik  nu  moest  stemmen,  want  ik  heb
eigenlijk wel moeite met punt 1 van het initiatiefvoorstel. Dus ik wil graag in het verslag vermeld hebben
dat ik ingestemd heb met het voorstel, met uitzondering van punt 1.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Wij zijn hier wel mee akkoord gegaan, maar we moeten er wel bij
opmerken dat het inderdaad wel erg micromanagement is. Ook de kosten zouden we wel graag eerst
willen zien voordat dit er doorheen wordt gedrukt.

De VOORZITTER: Aldus besloten, met inachtneming van deze stemverklaring en deze opmerking.
Dan gaan we naar agendapunt 5, a en b, inclusief de toezeggingen die u vanmiddag ook nog zijn gedaan. 



 

verslag van 20 oktober

25

16

5. Ingekomen stukken

5.a: Ingekomen collegebrieven

LIJST VAN ONTVANGEN COLLEGEBRIEVEN VOOR DE RAAD VAN
20 oktober 2010

Nr. Onderwerp Ontvangen d.d. Advies/afhandeling 
1. Update Gelkingestraat 48, dhr. Botros 29 sept. Via cie. R&W
2. Preadvies ‘Invoering Ecofont’ 30 sept. Behandeling in raad december
3. Ontwerpbestemmingsplan

Peizerweg/Zuiderweg
30 sept. Via cie. R&W

4. Meertaligheid gemeentelijke website 30 sept. Via cie. F&V
5. Nieuwe bestemming Maki-paviljoen 30 sept. Via cie. O&W 
6. Pilot loondispensatie 5 okt. Via cie. W&I 
7. Gewijzigde  planning

jongerenhuisvesting
5 okt. Via cie. R&W 

8. Uitwerking toezegging (vertrouwelijk) 6 okt. Via cie. R&W 
9. Spoorlijn Groningen-Heerenveen 7 okt. Via cie. B&V 
10. Belastingsamenwerking  met  DAL-

gemeenten
7 okt. Via cie. F&V

11. Vertrouwelijke brief 8 okt. Via cie. O&W
12. Voorontwerpbestemmingsplan

Buitengebied
8 okt. Via cie. R&W

13. Ontwerpbestemmingsplan SOZAWE 8 okt. Via cie. R&W 
14. Voorontwerp  bestemmingsplan

Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg
8 okt. Via cie. R&W 

15. Eindrapportage  Natuur-  en
Duurzaamheideducatie

8 okt. Via cie. O&W 

16. Versterken Wmo-consulentenfunctie 8 okt. Via cie. O&W 
17. Sociaal-culturele  activiteiten  voor

ouderen
8 okt. Via cie. O&W 

18. Businesscase RegioTram 11 okt. Via cie. B&V 
19. Preadvies  bij  initiatiefvoorstel  van

GroenLinks
14 okt. Staat op agenda, punt 4a. 

20. Vragen  raadscie.  Beheer  en  Verkeer
van 13 oktober over RegioTram

15 okt. Betrekken bij agendapunt 8b. 

21. Conceptkadernota  Integraal
jeugdbeleid

15 okt. Via cie. O&W 

22. Aanvalsplan laaggeletterdheid 15 okt. Via cie. O&W 
23. Jongerenhuisvesting 15 okt. Via cie. R&W 
24. Onderzoeksplan  Doeltreffendheid  en

Doelmatigheid
15 okt. Via cie. F&V 

25. Beleidskader Kinderactiviteiten 15 okt. Via cie. O&W
26. Stand  van  zaken  planstudie  N360,

wegverbinding Groningen-Delfzijl
15 okt. Via cie. B&V 

27. Aanbesteding  sloop  Grote  Markt
Oostzijde

15 okt. Via cie. R&W 

28. Stand  van  zaken  Centra  Jeugd  en
Gezin

15 okt. Via cie. O&W 

29. Afschaffen  maandelijkse  verklaring
WWB

15 okt. Via cie. W&I 

30. Oordeel  AT  Osborne  businesscase
RegioTram

18 okt. Betrekken bij agendapunt 8b. 

31. Waardering bezittingen 18 okt. Via cie. R&W 
32. Toezeggingen:  implicaties  Wabo  op 18 okt. Via cie. R&W 
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plaatsen  reclame-uitingen  en  krediet
Oosterhamriktracé

33. Moties begroting 2011 18 okt. Behandeling  op  18  november
(via de commissies) 

34. Bezuinigingspakket 2011-2014 18 okt. Behandeling  op  18  november
(via de commissies)

35. Voortgangsrapportage-II 2010 18 okt. Behandeling  op  18  november
(via de commissies)

5.b: Ingekomen overige stukken

LIJST VAN ONTVANGEN OVERIGE INGEKOMEN STUKKEN 
VOOR DE RAAD VAN 20 oktober 2010

Nr. Afzender Ontvangen d.d. Advies/afhandeling

1. VNG,  uitwerking  maandelijkse  betaling
werkgeversbijdrage vakbondscontributie 

23 sept. Tkn 

2. Dhr. A. Scheybeler, Botros 28 sept. Tkn
3. Dhr. A. Scheybeler, bemiddelaar 29 sept. Tkn 
4. OV-bureau Groningen Drenthe, aanbesteding

hoogwaardige  ov-verbinding  Groningen-
Lelystad en verlenging bestuursovereenkomst

29 sept. Tkn 

5. Futsal  Chabbab,  informatie  over
werkzaamheden

1 okt. Tkn 

6. Gemeente Goedereede, motie Samenwerking
gemeenten bestuurlijke zelfstandigheid 

29 sept. Tkn

7. Wmo-platform  Groningen,  advies  t.a.v.
contouren eigen bijdrage beleid Wmo

1 okt. =  afgedaan  via  cie.
O&W 6 okt. 

8. Dhr.  A.  Scheybeler,  zorg  over  verharding
binnen de samenleving

5 okt. Tkn 

9. Dhr.  A.  Scheybeler,  Wonen  boven  winkels
geen lid vereniging

5 okt. Tkn 

10. Bewoners  Onyxstraat  en  Dolomietstraat,
Vinkhuizen, inrichting Westpark

5 okt. Ter  afhandeling  naar
college 

11. Dhr. A. Scheybeler, wonen boven winkels 1 okt. Tkn 
12. Horecaondernemers  Gedempte  Kattendiep,

tramlijntrace 
7 okt. Betrekken  bij

behandeling  tram (cie.
B&V 13 okt.) 

13. Advocatenkantoor  Nieuwe  Ebbingestraat,
Botros/wonen boven winkels

11 okt. Tkn  (=  afschrift  van
brief aan college) 

14. De  ondernemingsraad  van  St.  Weerwerk,
verzoek  om  opschorting  beleidsregels
detachering 

11 okt. Tkn (brief  is  ook naar
college) 

15. Stedelijk overleg ouderenbonden Groningen,
invoering ov-chipkaart

13 okt. Tkn (brief  is  ook naar
college) 

16. Dhr.  A.  Scheybeler,  verzoek  ondersteuning
onafhankelijk onderzoek Botros

14 okt. Via cie. R&W

De VOORZITTER: U kunt u die lijsten vaststellen, constateer ik. Dan gaan we naar de conformstukken.

6. Conformstukken

De VOORZITTER: Ik noem de stukken op.  Er is  volgens mij  behoefte om bij  conformstuk 6.d een
stemverklaring af te leggen.
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6.a: Verbouw Vensterschool Hoogkerk 

6.b: Exploitatiebegroting revitalisering bedrijventerreinen Winschoterdiep en Eemskanaal-Zuidoost 

6.c: Voorfinancieren uitbreiding (korte termijn) P+R Haren 

6.d: Laagrentende  onderhoudslening  gemeentelijke  monumenten  (Verordening  tot  wijziging  van  de
Algemene subsidieverordening gemeente Groningen 2002)

De VOORZITTER: Er is behoefte aan een stemverklaring van de PvdA. De heer Baldew.

De heer BALDEW (PvdA): Dank u wel, voorzitter. Mijnheer de voorzitter, alhoewel wij dit voorstel van
harte ondersteunen, al was het alleen maar om het verschil in financieringen en kosten van onderhoud van
rijksmonumenten  en  gemeentemonumenten  enigszins  recht  te  trekken.  Toch  zouden  wij  bij  de
jaarrekening 2011 willen weten of dit voorstel voldoende effect heeft gesorteerd, in de zin van of door dit
voorstel het gebruik van de voorgestelde subsidieregeling toeneemt. Dank u wel.

6.e: Herziening grondexploitatie Oosterparkstadion (De Velden) 

6.f: Vervolg aankooptraject Suiker Unie 

6.g: Aanvullend plankostenkrediet Zuidelijke Ringweg Groningen

6.h: wordt agendapunt 7.e

6.i: Vervalt

6.j: Kredietaanvraag ombouw Oostelijke Ringweg 

6.k: Kredietaanvraag aansluiting P+R Europapark (P3) op Europaweg 

6.l: Stand van zaken organisatieontwikkeling en cultuurverandering 

6.m: Vaststelling bestemmingsplan De Hunze/Van Starkenborgh 

6.n: Vaststelling bestemmingsplan Helpman 

6.o: Eventuele wensen en bedenkingen t.a.v. deelname Stichting Groningen Confucius Institute

De VOORZITTER: Kunt u instemmen met wat aan u ter besluitvorming is voorgelegd? Dat is het geval.
Dan is aldus besloten en gaan we naar agendapunt 7, de 1-minuutinterventies.

7. 1-minuutinterventies

7.a: Eventuele wensen en bedenkingen t.a.v. de Begroting 2011+ Begrotingswijzigingen 2010 van de GR
Meerstad

De VOORZITTER: Als eerste is het woord aan de heer Seton van de CDA-fractie. Het woord is aan de
heer Seton.

De heer SETON (CDA): Ja, voorzitter, dank u wel. Ik grijp deze gelegenheid aan om iets te zeggen over
de procedure, want we hadden wat aanmerkingen op de manier waarop deze begroting aan onze raad was
aangeboden. Dat is ook in de GR Meerstad besproken. Daarbij is ook gezegd dat de verwachting is dat er
vanwege alle ontwikkelingen in februari/maart een gewijzigde begroting zal komen.      
Daarbij is de ruime toezegging gegeven dat dan die termijn die wij nodig hebben om er zorgvuldig naar te
kijken, want dat was onze kritiek, dan ook gehaald zal worden. Daar waren wij tevreden mee en we
kunnen verder ook instemmen. Dank u wel.
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De VOORZITTER: Dan is het woord aan mevrouw Krüders van Student en Stad.

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan bij de punten die het
CDA maakt.  We zouden ook graag een zorgvuldige voorbereiding hebben,  want  alles wat  we op dit
moment zeggen wordt niet meer meegenomen in de begroting voor 2011. Ik had wel een opmerking over
deze begroting en dat betreft het programma Cultuur en Recreatie, waar sport ook onder valt. Het is heel
leuk dat daar in het inleidende kopje het woord ‘sport’ wordt genoemd. Maar als we verder kijken wat er
staat over wat we gaan doen, wordt sport eigenlijk niet meer genoemd, behalve nog even dat we er iets
voor gaan doen. En er wordt voornamelijk rekening gehouden met de behoefte van nieuwe bewoners van
Meerstad in de komende jaren. Ik zou toch wel graag mee willen geven dat wij ook graag voorzieningen
voor de rest van de stad in dat gebied willen ontwikkelen. Ik denk dan aan een roeibaan die wij daar
eventueel zouden willen gaan realiseren. Ik kom daar in de toekomst nog wel op terug, maar wellicht dat
de wethouder hier kort op kan reageren.

De VOORZITTER: Anderen nog? De heer Baldew.

De heer BALDEW (PvdA): Voorzitter, dank u wel. Ik kan me grotendeels aansluiten bij de woordvoering
van de heer Seton.  Aanvullend nog twee wensen.  Ten eerste dat  bij  de verdere ontwikkeling van de
programmabegroting  expliciet  aandacht  wordt  besteed  aan  wat  de  GR Meerstad  wil  bereiken  op  de
diverse beleidsterreinen waar zij  verantwoordelijk voor zijn.  In deze begroting gaat  de GR Meerstad
expliciet in op wat ze gaan doen en wat de werkzaamheden kosten.
Ten tweede, met het oog op de toekomst, dat de deelnemende gemeenten de terug te vorderen btw 2011 in
de GR laten staan voor de vorming van een algemene reserve. Dank u wel.

De VOORZITTER: Geen anderen meer? Dan is nu het woord aan wethouder De Vries.

Wethouder DE VRIES: Voorzitter, dank u wel. Eerst maar even over de procedure die is afgesproken. Dat
lijkt me een heel heldere afspraak en als dat in het ab daar zo is gezegd, dan gaan we daar niet meer op
terugkomen, dat gaan we gewoon doen. Dat kan ook hier worden vastgesteld.
De suggestie van de heer Baldew om te verrekenen en de btw ergens te laten staan, nemen we mee. U zult
dat zien denk ik bij de manier van omgaan met de jaarrekening en de afsluiting van het boekjaar.
Wat betreft de vraag van mevrouw Krüders en ook in het verlengde daarvan de vraag van de heer Baldew
over  wat  de  GR  wil  bereiken,  is  denk  ik  de  visie  omtrent  de  voorzieningen,  gebaseerd  op  de
houtskoolschetsen, van belang. Sport maakt daar wel degelijk deel van uit en dat gold natuurlijk ook voor
de roeibaan die was gepland. We moeten wel, laat ik daar ook eerlijk over zijn, met elkaar goed kijken of
dat  roeivraagstukje  nog  beetgepakt  kan  worden  nu  we  anders  omgaan  met  het  gebied  boven  het
Slochterdiep, zoals u weet. Dat laatste is van vrij recente aard, daar praten we ook nog over. Ik stel voor
om die discussie ook daar te voeren en goed naar te kijken. De wereld ziet er wel een beetje anders uit en
dat geldt ook voor het roeien, denk ik.

De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog in tweede instantie? Dat is niet het geval. Dan constateer ik
dat er geen behoefte is om verder wensen en bedenkingen te uiten. Dan gaan wij naar agendapunt 7.b.

7.b: Eventuele wensen en bedenkingen t.a.v. deelname Stichting Essent Sustainability Development

De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Kelder van de Partij voor de Dieren.

De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Dank u wel, voorzitter. De Partij voor de Dieren is van mening
dat  Essent  nooit  verkocht  had moeten  worden en  zeker  niet  aan  het  milieuonvriendelijke  RWE.  We
hadden ons bedrijf in eigen handen moeten houden. Maar goed, gedane zaken nemen geen keer en een
vinger in de pap houden middels een lid van het college in de verkopersraad vinden wij een heel goed
idee, omdat deze dan ook aandacht kan vragen voor de vliegroutes van vogels in verband met te plaatsen
windparken in  bijvoorbeeld  de  Noordzee.  We zijn  niet  tegen  windparken,  maar  soms  liggen  die  op
vliegroutes van vogels en die vallen dan allemaal dood neer. Dat was alles, dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog? Dat is niet het geval. Dan is het woord aan wethouder
Dekker.
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Wethouder DEKKER: Wij gaan daar naar kijken. 

De heer KELDER Partij voor de Dieren): Dat zullen we dan wel zien. Ik wacht het af. Bedankt.

De VOORZITTER: Ik kan me voorstellen dat u er niet meer volledig op durft te vertrouwen.
Wij zijn inmiddels bij agendapunt 7.d.

7.d: Vaststelling  bestemmingsplan  Hoogeweg  hoek  Prof.  Uilkensweg  (school  Reitdiep)  en
exploitatiebegroting Reitdiep fase III en IV

De VOORZITTER: Als eerste is het woord aan mevrouw Krüders van Student en Stad.  

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Dank u wel, voorzitter. In de commissievergadering vorige week
hebben we het hier ook al even over gehad; over de gymzaal die hier gebouwd zou gaan worden. Het idee
leeft inderdaad dat het eerst een wijkvoorziening zou zijn, maar het is inderdaad een voorziening voor de
stad. Wij hebben ook aangegeven dat we graag willen dat er iets meer rekening gehouden wordt met de
hoogte van de gymzaal in verband met competitiesporten, zoals ook al kort in het voorstel zelf uiteen is
gezet. Als je de gymzaal ook inzet voor multifunctionele doeleinden en ook voor kleinere wedstrijden,
drukt dat op de exploitatie. Misschien is het nu zo dat we voldoende zalen hebben, maar je weet nooit wat
de toekomst zal brengen. Wellicht dat de behoefte aan sportscholen wel groter gaat worden en het zou
jammer zijn als we onszelf dan in de vingers hebben gesneden met het feit dat de gymzaal net te laag zou
zijn.
In  de  bestemmingsregels  zijn  er  voorwaarden opgenomen  over  hoe  hoog  er  gebouwd mag  worden,
maximaal  tot 8 m.  Uit navraag bij  landelijke sportorganisaties die regels vaststellen voor competities
blijkt dat 7 m vaak hoog genoeg is. We willen dan ook verzoeken om hier rekening mee te houden als er
een sportzaal gebouwd gaat worden. We hebben hier ook een motie over.

Motie 1: Hoogte Sportzaal’ (Student en Stad)

“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 20 oktober 2010, besprekende
Vaststelling bestemmingsplan Hoogeweg hoek Prof. Uilkensweg en Exploitatiebegroting Reitdiep fase III
en IV.

Constaterende dat:
- de bestemmingsregels in artikel 4.2.2 sub c de mogelijkheid geven tot bebouwing van een aantal

gebouwen (namelijk 50% van de gebouwen) tot 8 m;
- voor veelal competitiesporten een sportzaal met de hoogte van minstens 7 m nodig is.

Van mening dat:
- het een goede zaak is dat de sportzaal ook gebruikt wordt buiten schooltijden en dat dit past bij de

gedachte van het multifunctioneel maken van gebouwen en dit de exploitatiekosten drukt;
- op basis van voortschrijdend inzicht wellicht in de toekomst kan blijken dat er wel behoefte is aan

meer sportzalen;
- het  mogelijk moet  zijn om ook in deze sportzaal  kleine competitiewedstrijden plaats te laten

vinden en dat hiervoor veelal een zaal van (minstens) 7 m nodig is.
Verzoekt het college:

- bij  het  ontwerp  van  de  sportzaal  rekening  te  houden  met  de  benodigde  bouwhoogte  van
(minstens) 7 m voor het mogelijk maken van competitiesporten in deze sportzaal.

En gaat over tot de orde van de dag.”

De VOORZITTER: De motie maakt deel uit van de beraadslaging.
Dan is het woord aan mevrouw Jongman van de fractie van de ChristenUnie.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Het bouwen van een nieuwe school staat
na het vorige debat in een iets ander licht, maar toch blijf ik met het college iets van mening verschillen
over de intenties vanaf het begin over de functie van het gebouw wat betreft de sport. Dat is onderdeel
geweest van de discussie, waarbij vanaf het begin gezegd is dat het voor de wijk is, wat later omgebogen
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is in een functie voor de hele stad. In de commissie hebben we daarover kort van gedachten gewisseld en
mijn vraag aan de wethouder is of het mogelijk is om nu in te stemmen met het bestemmingsplan, maar
later aan ons nog terug te koppelen of de buurt verkeerstechnisch nog tegemoet gekomen kan worden,
zodat  de  verkeersroutes  over  een  andere  weg  lopen dan  over  de  Hoogeweg.  Ik  zou daar  graag  een
antwoord van het college op willen. Voor het overige kunnen wij instemmen met de intenties van het
bestemmingsplan en dus ook met de bouw van de school daar. Maar graag eerst nog een reactie van de
wethouder.

De VOORZITTER: Anderen nog? Dat is niet het geval. Kan de wethouder dan reageren? Wethouder De
Vries.

Wethouder DE VRIES: Ik begin maar even, voorzitter, met de vraag van mevrouw Jongman. Volgens mij
moet het mogelijk zijn bij de uitwerking van het bestemmingsplan om goed met elkaar te kijken naar wat
de  optimale  verkeerstechnische  oplossing  is,  gelet  op  wat  daar  gaat  gebeuren  en  de  aansluiting  op
bestaande routes. Dus dat zeg ik u toe. Voor mij is dat ook niet zo zeer afhankelijk van het precieze
bestemmingsplan.
Nu de vraag van mevrouw Krüders over het bestemmingsplan en de hoogte van de gymzaal. U noemde
een hoogte van 7 m. Als ik het uit mijn hoofd doe, want ik ben naarstig op zoek naar het stuk zelf, is de
maximale bestemmingsplanhoogte al hoger dan 7 m, dus dat kan sowieso. Er is alleen een andere vraag
aan de orde: wat wil je daar nu eigenlijk bouwen? En die is niet zozeer van bestemmingsplantechnische
aard,  maar  wij  zouden niet  willen,  en dat  moet  je  met  elkaar  ook niet  willen,  dat  je daar een soort
topsporthal maakt. Dat zou inderdaad dit probleem opleveren. Volgens mij zitten er geen belemmeringen
voor een soort competitiehal en ook voor wijkoverstijgende functies in dit bestemmingsplan. Ik weet niet
wat uw motie inhoudt, maar voor mij zit een belemmerende factor niet in dit bestemmingsplan. Maar ik
doe het een beetje uit mijn hoofd moet ik u eerlijk bekennen. Als ik nu even de motie mag zien, kijk ik
intussen even verder.

De VOORZITTER: Er is op het moment even geen kopie voor u beschikbaar. De motie wordt op dit
moment gekopieerd, dus daar moeten we zo dadelijk even op terugkomen. Dan wordt zo dadelijk dit
agendapunt vervolgd. 
Dan gaan we nu eerst even verder met agendapunt 7.e.

7.e: Verplaatsen van de bebouwdekomgrens aan het Euvelgunnetracé (voorheen conformstuk 6.h) 

De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Seton van de CDA-fractie.

De heer SETON (CDA): Voorzitter, dank u wel. Dit is nu een voorbeeld van waarin plaatselijke politiek
snel kan gaan; bij amendement in het CDA-programma terechtgekomen, als motie bij het voorjaarsdebat
aangenomen en nu al  uitgewerkt  door het  college.  Hulde voor het  proces.  Het  past  ook goed bij  de
inhoud,  want  velen  hebben  zich  geërgerd  aan  de  onduidelijke  en  onlogische  snelheden  op  het
Euvelgunnetracé. Mooi dat dit gehoor heeft gevonden bij het college en Rijkswaterstaat, zodat er nu een
helder en logisch voorstel voorligt. De enige vraag die wij nu nog hebben is wanneer de bordjes voor de
komgrens feitelijk worden verhangen en de nieuwe snelheden ingaan. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Anderen nog? Dan is het woord aan wethouder Dekker.

Wethouder DEKKER: Ik zou het geen micromanagement willen noemen, want dat vind ik onaardig. De
heer Van Keulen vindt dat wel. Ik kom daar morgen even schriftelijk bij u op terug.

De VOORZITTER: Dan gaan we terug naar agendapunt 7.d.

7.d (vervolg): Vaststelling  bestemmingsplan  Hoogeweg hoek Prof.  Uilkensweg  (school  Reitdiep)  en
exploitatiebegroting Reitdiep fase III en IV. Wethouder De Vries beschikt over de tekst van de motie van
Student en Stad over de hoogte van de sportzaal.

Wethouder DE VRIES: Maar nog niet over het antwoord.



 

verslag van 20 oktober

31

22

De VOORZITTER: Maar nog niet over het antwoord. Dan gaan we, als u het goed vindt, even verder met
agendapunt 8.

8. Discussiestukken

8.a: Vaststelling bestemmingsplan Korrewegwijk – De Hoogte 2009

De VOORZITTER: Het woord is aan mevrouw Van Lente van de PvdA-fractie.

Mevrouw  VAN  LENTE  (PvdA):  Dank  u,  voorzitter.  Het  was  tijdens  de  commissievergadering  op
8 september dat er een inspreker was die zijn eerder ingediende zienswijze kwam toelichten ten aanzien
van uitbouwen die mogelijk, dan wel onmogelijk gemaakt zouden worden onder dit bestemmingsplan.
Naar aanleiding daarvan hebben wij als raadscommissie besloten dat we eerst een nadere uitwerking van
het college wilden zien. Bij zowel mijn fractie als de fractie van GroenLinks riep dit vragen op omdat we
het  gevoel  hadden  dat  we  dingen  inderdaad  onmogelijk  gingen  maken,  waarmee  bepaalde  doelen
moeilijker gerealiseerd konden worden.  Nou,  dit  zijn  al  heel  veel  woorden.  Ik had verzocht  om een
plaatje, omdat het aan de hand daarvan misschien het makkelijkst te illustreren is. U ziet aan deze straat,
het is de Van Swinderenstraat waar die zienswijze toen ook betrekking op had, dat een aantal huizen al
een rare uitstulping heeft. Dat is een uitbouw die past bij de oorspronkelijke bebouwing van de woningen
in deze straat. Wat in het verleden vaak gedaan is, is het realiseren van verlengde uitbouwen. Dat ziet u
ook, dat zijn die langere rechthoeken. U ziet dat ook ingetekend in de vorm van die groene rechthoek. Dat
is eigenlijk wat onder het nu nog vigerende bestemmingsplan mogelijk was.
We zijn in deze stad bezig met het creëren van uniforme regels van uitbouwen. Dat zou er toe leiden, u
ziet dat in het roze ingetekend, dat alleen maar uitbouw mogelijk gemaakt wordt over de totale breedte
van de woning. Daarmee ontnemen we indieners van bouwaanvragen de mogelijkheid om over de lengte
uit te bouwen, terwijl dat, gelet op de bestaande situatie, beter past in het bestaande beeld. Bewoners
zouden in zo’n verlengde uitbouw bijvoorbeeld een slaapkamer kunnen realiseren. Dat doe je niet als je
over de totale breedte uitbouwt.  Het  zou ook passen bij  het  idee dat mensen hun wooncarrière goed
kunnen vervolgen in – bijvoorbeeld – de Korrewegwijk.
Ook zou dit  uitbouwen over de lengte ertoe kunnen leiden dat  je de binnenruimtes  beter openhoudt,
terwijl als je over de totale breedte uitbouwt – terwijl je dat in het verleden in de andere richting hebt
gedaan – er eigenlijk een rommeliger beeld ontstaat, met meer verspringing en minder licht en groen.
Ik hoop dat het u met dit plaatje enigszins helder is waar zowel GroenLinks als mijn fractie mee bezig is
geweest.
Eigenlijk  komt  het  er  in  het  kort  op  neer  dat  wij  streven  naar  het  realiseren  van  een
ontheffingsbevoegdheid voor het college, om toch het soort uitbouwen zoals die in het verleden mogelijk
waren en gerealiseerd zijn ook nu nog mogelijk te maken.  Daarmee zeggen we dus niet dat er extra
bouwmogelijkheden komen. We zeggen ook niet dat er extra oppervlaktes komen. Het is een soort ‘of/of-
situatie’: je mag hoe dan ook over die breedte uitbouwen, maar als je daartoe een verzoek indient zou het
mogelijk  moeten  zijn,  met  weging  van  het  criterium van  het  openhouden  van  binnenruimte  en  het
openhouden  voor  licht  en  groen,  om  dergelijke  uitbouwen  in  het  verlengde,  zoals  in  het  groene
rechthoekje, mogelijk te maken.
GroenLinks en de PvdA-fractie hebben daartoe een amendement voorbereid, dus dat wil ik zo graag aan
de voorzitter  overhandigen.  Het  is  een lang dictum,  maar  het  komt  er  kort  en goed op neer dat  wij
voorstellen de zienswijze die is ingediend en die in het oorspronkelijke plan van het college is afgewezen
gedeeltelijk over te nemen en om een ontheffingsbevoegdheid op te nemen om dergelijke aanbouwen in
elk geval mogelijk te houden. Dank u wel.

Amendement  (op  stuk  nr.  2):  ‘Bestemmingsplan  Korrewegwijk  –  De  Hoogte  2009’  (PvdA en
GroenLinks):

“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 20 oktober 2010, besprekende
het raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Korrewegwijk – De Hoogte 2009.

Overwegende dat:
- de gemeente sinds een paar jaar streeft naar uniforme regels voor het maken van aanbouwen aan

woningen in bestemmingsplannen; 
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- volgens deze regels een aanbouw aan een woning gerealiseerd mag worden met een maximale
diepte van 4 m gemeten vanaf de achtergevel van de hoofdmassa van de bebouwing;

- ook in het voorliggende bestemmingsplan deze uniforme regels zijn opgenomen;
- woningen  in  de  Korrewegwijk  –  De  Hoogte  veelal  geen  rechte  achtergevel  hebben,  maar

oorspronkelijk zijn gebouwd met een uitbouw over een gedeelte van de achtergevel;
- nieuwe aanbouwen vaak zijn gerealiseerd in het verlengde van een oorspronkelijke uitbouw, dus

niet direct tegen de achtergevel van de hoofdmassa van de bebouwing;
- deze vorm van aanbouwen niet meer mogelijk is onder het nieuwe bestemmingsplan; 
- de manier van aanbouwen die straks nog wel mogelijk is, namelijk direct tegen de achtergevel

van de hoofdmassa van de bebouwing, een aantal nadelen heeft: 
- een dergelijke aanbouw kan leiden tot verminderde lichtinval in de woning; 
- een dergelijke aanbouw kan leiden tot verminderde lichtinval in de naastgelegen woning; 
- in een dergelijke aanbouw is de functie van een extra slaapkamer niet te realiseren;
- een dergelijke aanbouw kan qua oppervlakte groter zijn, zodat de doelstelling van groen

behouden niet is gediend; 
- er kan een rommelig totaalbeeld ontstaan in combinatie met reeds bestaande aanbouwen; 

- aanbouwen in het verlengde van een oorspronkelijke uitbouw van de woning om deze redenen
onder bepaalde voorwaarden mogelijk moeten blijven.

Spreekt als zijn mening uit dat:
- in  het  bestemmingsplan  Korrewegwijk  –  De  Hoogte  2009  een  additionele

ontheffingsmogelijkheid opgenomen zou moeten worden ten aanzien van aanbouwen, omdat dit
de woonkwaliteit van de woningen ten goede komt en daarmee de doelstellingen van het open,
licht en groen houden van binnenterreinen en het tegengaan van verrommeling beter waarborgt
dan door louter en alleen de uniforme regels toe te passen.

Besluit:
1. Besluitpunt  I  van  het  raadsvoorstel  als  volgt  te  wijzigen:  

de ingebrachte zienswijzen van twee bewoners Singelweg noordzijde en woningcorporatie De
Huismeesters  over  te  nemen,  de  zienswijzen  van  woningcorporatie  Nijestee,  namens  een
bewoonster  aan  de  Van  Swinderenstraat  en  van  een  bewoner  van  een  woonschip  aan  de
Oosterhamrikkade  zuidzijde  gedeeltelijk  over  te  nemen,  de  overige  zienswijzen  niet  over  te
nemen en in te stemmen met de reactie van het waterschap.

2. De gemeentelijke reactie op zienswijze 3 in het raadsvoorstel als volgt aan te passen:
Gemeentelijke reactie
De gemeente kan gedeeltelijk instemmen met deze zienswijze, die ten doel heeft een aanbouw
achter de bestaande uitbouw mogelijk te maken.  De reden is dat in de Korrewegwijk op een
aantal  plaatsen  projectmatig  gebouwde  uitbouwen  met  een  woonfunctie  voorkomen.  De
standaardregeling  voor  aan-  en  uitbouwen  en  aangebouwde  bijgebouwen  is  voor  dergelijke
woningen  –  als  gevolg  van  de  bestaande  woningplattegrond  –  niet  zonder  meer  mogelijk,
uitgaande van een goede woonkwaliteit. Daarom wordt voor het voorliggend bestemmingsplan
ten opzichte van de tot nu toe gehanteerde standaardregeling een extra ontheffingsmogelijkheid
opgenomen in lid 14.4.1 ten behoeve van bebouwing achter een oorspronkelijke uitbouw.
De  ontheffing  is  beperkt  tot  maximaal  4 m om voldoende  openheid  op  het  binnenterrein  te
waarborgen. De totale oppervlakte aan toegestane aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag hierbij
niet toenemen. Hierdoor houden achtertuinen voldoende zonlichttoetreding en aantrekkelijkheid
en wordt de ruimtelijke kwaliteit van het binnenterrein niet onevenredig aangetast.
Conclusie: Deze zienswijze wordt gedeeltelijk overgenomen.
3. Het bepaalde in lid 14.2.3 onder a.2 als volgt te wijzigen (c.q. verduidelijken in verband met

de  Wabo  en  in  relatie  met  het  volgende  punt):  
de maximale diepte, gemeten vanuit (het verlengde van) de achtergevel van de hoofdmassa
van de bebouwing, 4 m bedraagt.

4. Aan  lid  14.4.1  de  volgende  (extra)  ontheffingsmogelijkheid  toe  te  voegen:  
het  bepaalde  in  lid  14.2.3 onder  a.2  voor  het  realiseren  van  aan-  en  uitbouwen  en
aangebouwde bijgebouwen achter een oorspronkelijke uitbouw, met dien verstande dat de
diepte achter de oorspronkelijke uitbouw maximaal 4 m bedraagt en de maximale breedte niet
meer dan die van de oorspronkelijke uitbouw bedraagt; het bepaalde in lid 14.2.3 onder c
blijft hierbij van overeenkomstige toepassing.
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5. De  juridische  toelichting  aan  te  vullen  met  de  volgende  tekst:
De ontheffing van lid 14.4.1 inzake het realiseren van aan- en uitbouwen en aangebouwde
bijgebouwen  achter  een  oorspronkelijke  uitbouw  is  een  aanvulling  op  de  tot  nu  toe
gehanteerde standaard van de gemeente  Groningen.  De ontheffing heeft  ten doel  aan- en
uitbouwen  en  aangebouwde  bijgebouwen  achter  bestaande  oorspronkelijke  uitbouwen
mogelijk  te  maken,  bijvoorbeeld  in  het  geval  van  een  bijzondere  woningplattegrond  of
wanneer  de  situatie  in  de  omgeving  van  het  bouwplan  daartoe  aanleiding  geeft.  De  bij
ontheffing toegestane bebouwing achter de oorspronkelijke uitbouw is beperkt tot maximaal
4 m om openheid op het binnenterrein te waarborgen. De totale oppervlakte aan toegestane
aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag hierbij niet toenemen.

En gaat over tot de orde van de dag.”

De VOORZITTER: Dan kijk ik naar mevrouw Van der Vegt van GroenLinks

Mevrouw VAN DER VEGT (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Van Lente heeft volgens mij
al  heel  goed  uitgelegd  waarom  wij  dit  amendement  hebben  ingediend.  Nog  een  keer  voor  de
duidelijkheid:  GroenLinks  is  een  groot  voorstander  van  het  beschermen  van  de  grote  groene  open
binnenterreinen tussen de woningen. Het vaststellen van uniforme regels voor uitbouwen kan daaraan een
bijdrage leveren. In het bestemmingsplan dat nu voorligt doen deze uniforme regels volgens ons dus geen
recht aan de situatie. Het behouden van voldoende lichtinval in de woningen, het behouden van open
groene  binnenterreinen,  kan  volgens  ons  in  deze  wijk  dus  juist  gebaat  zijn  bij  het  afwijken  van  de
standaardregels en dat is dus de reden dat wij dit amendement hebben ingediend. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Kuik, CDA-fractie.

Mevrouw KUIK (CDA): Dank u wel,  voorzitter. Complimenten voor het amendement.  Een praktisch
voorstel. Ik ben wel benieuwd wat dit betekent voor andere bestemmingsplannen. Wordt er voortaan elke
keer naar deze ontheffingsmogelijkheid gekeken? Verder: wat ons is opgevallen tijdens de inspraak is dat
illegaal bouwen blijkbaar loont. Wij zouden meer willen inzetten op handhaving. Dank u wel, voorzitter.

De VOORZITTER: Anderen nog? De heer Akkermans, D66-fractie.

De  heer  AKKERMANS  (D66):  Dank  u  wel,  voorzitter.  De  behandeling  van  het  bestemmingsplan
Korrewegwijk –  De  Hoogte  is,  net  zoals  andere  bestemmingsplannen die  in  de voorbije  weken zijn
voorbijgekomen, goed verlopen. Het college heeft mee willen bewegen met zienswijzen als daar goede
argumenten  voor  waren  of  als  er  geen  argumenten  tegen  waren  die  overwegend  waren.  Dus  wij
beoordelen het  hele  verloop van de procedure ook overwegend positief.  Toch hebben we,  zonder  te
zeggen dat het een waardeloze procedure was, het gevoel dat we nog wat verder zouden kunnen kijken
naar de aanpak van de procedure en dat heeft ook sterk te maken met de wil van het college zelf om tot
meer inzet van burgerparticipatie te komen. Dan zou de inspraak rondom bestemmingsplanprocedures
wellicht nog wat minder statisch en wat meer open, interactief en participatief kunnen zijn. Daarmee
zouden  we  wellicht  ook  kunnen  bereiken  dat  we  oneffenheden  wegstrijken  die  we  nu  hebben
gesignaleerd,  zoals  ook  door  mijn  fractie  naar  voren  is  gebracht  bij  de  commissiebehandeling.
Bijvoorbeeld dat mensen reageren op een bestemmingsplan zoals het voorligt en er niet altijd op bedacht
zijn  dat  een  bestemmingsplan  kan  wijzigen  op  basis  van  zienswijzen  van  anderen.  Het  is  een  vrij
parallelle discussie die zich afspeelt; je kunt bij wijze van spreken achteraf verrast raken als je er niet op
bedacht bent dat een bestemmingsplan toch nog is gewijzigd. Je kunt je dan óf gedupeerd voelen óf op
zijn  minst  een  beetje  op  je  neus  kijken.  Dat  zou  je  misschien  met  een  wat  andere  aanpak  kunnen
vermijden. Wij pleiten absoluut niet voor een eindeloze uitbreiding van procedures, maar zoals gezegd
willen we graag nadenken over een andere aanpak en dan met voorstellen komen of anders dit nog eens in
de commissie bespreken.
Wellicht is het voorbeeld van de uitbouw dat vandaag aan de orde is daar ook een goed voorbeeld van.
Wij  denken  dat  het  college  terecht  heeft  gesteld  dat  je  niet  op  basis  van  een  precedent  nu  het
bestemmingsplan nog weer eens fundamenteel zou moeten veranderen. Aan de andere kant ligt er nu het
amendement van de PvdA en GroenLinks, waarvan we als partij die meent het woord ‘redelijk’ te hebben
uitgevonden,  vinden  dat  het  een  redelijk  voorstel  is,  want  je  haalt  daarmee  niet  fundamenteel  het
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bestemmingsplan onderuit. Je geeft wel de gelegenheid om in bijzondere situaties af te wijken van wat nu
gangbaar is.
De vraag blijft dan wel: wie weegt dat dan straks? En hoe wordt dat gewogen? Maar daarmee verlaten we
ons dan maar graag op de wijsheid die dit college met enige regelmaat tentoonspreidt.

De VOORZITTER: Hoort u het, mijnheer Offerman? Even kijken, anderen nog die het woord willen
voeren? Dat is niet het geval. Dan is het woord aan wethouder De Vries.

Wethouder DE VRIES: Ja, voorzitter, we hebben hier in de commissievergadering over gesproken, ook
naar aanleiding van – als ik het me goed kan herinneren – een inspraakreactie en ook een zienswijze. 
Het is een beetje een kwestie van: hoe vlieg je dit vraagstuk aan? Je zou ervoor kunnen kiezen om de
nadruk te legen op uniformiteit. En dan kom je niet goed uit bij het amendement van GroenLinks en de
PvdA. Als er perspectief is, zoals mevrouw Van der Vegt zegt, op het zoveel mogelijk openhouden van
binnenterreinen, is het antwoord op de vraag al wat diffuser; bijna een kwestie van smaak: wanneer vind
je nou dat die binnenterreinen het meest open zijn, als dat in de lengterichting of de breedterichting van
het pand gebeurt? Dan wel dat je lengterichtinguitbreiding toestaat? Nou, bijna het tellen van vierkante
meters, maar daar kun je nog eens wat van vinden.
Ook een rol speelt, en zo is denk ik het amendement van GroenLinks en de PvdA ingestoken, dat er
gekeken wordt naar de situatie zoals die nu is. Als je die uniformiteit zou willen loslaten, maken we in
wezen  de  feitelijke  situatie  tot  een  mogelijk  normatief  uitgangspunt.  Dat  is  wat  u  doet  met  het
amendement. Dat kan alleen op een goede manier als je daar ook argumenten voor aandraagt. En het
argument  dat  hier  met  name  wordt  aangedragen  is  de  bijzondere  bebouwingsstructuur  van  de  wijk
waarover we praten. Nou, dat is nog eens een inhoudelijke invalshoek die je voor je rekening kunt nemen.
Ik geloof dat we als college vrij consequent waren in onze opvatting vanuit die uniformiteitsgedachte. Er
ligt nu een ander voorstel op tafel. Ik weet dat dit amendement ook met de mensen van RO/EZ goed is
voorbereid. In die zin zou ik kunnen zeggen dat het juridisch goed in elkaar zit en is de keuze er in ieder
geval een die u zelf maakt. Het college heeft een voorkeur voor onze eigen aanpak. Met dit amendement
in handen blijft inderdaad de vraag van de heer Akkermans over: zijn we nou als college in staat om die
ontheffingsmogelijkheid een beetje goed beet te pakken? Nou, u geeft een soort kwalificatie van ons
optreden, ik denk dat we daar ook wel mee uitkomen. Dus ik laat het oordeel over dit amendement aan de
raad zelf.

De VOORZITTER: Kunnen we dan tot besluitvorming overgaan van dit amendement? Of is er behoefte
aan stemverklaringen vooraf? De heer Offerman.

De heer OFFERMAN (Stadspartij): Ik vind dit een uitermate goed initiatief van de PvdA en GroenLinks.
Het is heel goed dat particulieren worden geholpen in hun belangen.

De VOORZITTER: Goed, dan gaan we beslissen over dit amendement. 
Kunnen degenen die daar voor zijn hun vinger opsteken? Wie steunt dit amendement? Dat is iedereen,
waarmee dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.
Dan hebben we ook nog het voorstel, zoals het door het college aan u is voorgelegd. Wie steunt het
voorstel zoals het door het college is voorgelegd onder agendapunt 8.a? Dan is dit besluit met algemene
stemmen, met uitzondering van de heer Jager, genomen. 

Dan gaan we nu terug naar agendapunt 7.d.

7.d (vervolg): Vaststelling van het bestemmingsplan Hoogeweg hoek Prof. Uilkensweg

De VOORZITTER: Het woord is aan wethouder De Vries.

Wethouder DE VRIES: Ja, voorzitter, ik had even niet meer paraat hoe het nou zat met de precieze hoogte
(van de sportzaal). Het is net een slagje anders: de beoogde sportzaal is voorzien op 6 m. Dat is ook
voldoende voor de functies die we er in zouden willen hebben. Ik zou het verzoek, zoals dat is verwoord
in de motie niet willen overnemen. Om twee redenen niet.
1. We  zitten  in  de  stad  niet  te  wachten  op  zo’n  ontwikkeling  op  die  plek.  Ik  heb  in  de

commissievergadering gewezen op andere mogelijkheden om dit soort sporten te beoefenen in de
buurt, denk aan de ALO-locatie hier vlakbij. 
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2. Als  u de hele discussie over het  bestemmingsplan goed hebt  gevolgd is  er  een zekere mate  van
gevoeligheid in de buurt over de bouwhoogte als zodanig. Er zijn ook mensen in de omgeving die
echt wel moeite hebben met dit besluit en die moeten we niet verder in de problemen brengen. Dat is
ook niet goed voor het verdere traject van dit bestemmingsplan. Dus ik zou de motie willen ontraden.

De VOORZITTER: Mevrouw Krüders nog in tweede termijn.

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Dank u wel, voorzitter. Het is wel typisch Nederlands om altijd
te denken dat we de lucht in moeten. Als we naar Denemarken kijken, wordt er ook heel vaak de grond in
gebouwd, waardoor je wel de beoogde hoogten kunt bereiken die voor een gymzaal nodig zijn. En ik ben
er  absoluut  niet  voor  dat  er  voor  topsport  gebouwd moet  gaan  worden,  maar  wel  dat  er  competitie
gespeeld  kan  worden  en  dat  mag  nu  niet,  bij  6  m,  volgens  de  regels  van  allerlei  verschillende
sportbonden. Dat wilde ik nog even ter overweging meegeven.

De VOORZITTER: Wil de wethouder daar nog een reactie op geven? 

Wethouder DE VRIES: Die creativiteit is mooi, maar als we gaan graven, wat volgens mij niet in de
exploitatiebegroting  zit  van  de  school,  kost  dat  extra  geld.  Dus  ik  kan  me  voorstellen  dat  we  daar
onmiddellijk tegenaan lopen. 

De VOORZITTER: Goed, dan gaan we eerst stemmen over de motie zoals die aan u is voorgelegd en
daarna over wat er door het college ter besluitvorming aan u is voorgelegd onder de Romeinse cijfers I tot
en met VII.

De heer DE ROOIJ (PvdA): Voorzitter, de PvdA-fractie heeft behoefte aan een zeer korte schorsing van
een minuut of drie, vier.

De  VOORZITTER:  We  schorsen  drie  minuten,  mogelijk  zelfs  wel  korter.  Dus  blijft  u  alstublieft
beschikbaar. De vergadering is geschorst.

Schorsing van 18.27-18.33 uur.

De VOORZITTER: Dan is  de vergadering heropend.  De schorsing was aangevraagd door de PvdA-
fractie. Het woord is aan mevrouw Van Lente. 

Mevrouw VAN LENTE (PvdA): Ja, voorzitter, voor een stemverklaring over de motie, als dat nu aan de
orde is.

De VOORZITTER: Dan is er nu gelegenheid voor het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Stemverklaringen:

Mevrouw  VAN  LENTE  (PvdA):  Dank  u  wel,  voorzitter.  De  PvdA-fractie  is  van  mening  dat  het
bestemmingsplan dergelijke ontwikkelingen, zoals de bouw van een sporthal, mogelijk maakt. We hebben
hier vandaag niet het concrete bouwplan van een sporthal of iets dergelijks aan de orde. We steunen van
harte de gedachte zoals door Student en Stad is neergelegd in deze motie, maar we geloven niet dat we
dat hier vandaag bespreken, dus wij steunen de motie niet.

De heer DE ROOK (D66): Wij zullen om dezelfde reden die de PvdA aangeeft de motie niet steunen.

Mevrouw VAN DER VEGT (GroenLinks): Wij vinden het in principe een goed idee om te onderzoeken
of deze sporthal, door hem iets hoger te maken, wel voor competitiesporten gebruikt zou kunnen worden.
We vinden het alleen op dit moment net iets te ver gaan om dat al vast te leggen aan de hand van dit
bestemmingsplan. Dus wij willen het college wel vragen om hier onderzoek naar te doen.

De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Wij vinden inspraak van buurtbewoners erg belangrijk, maar
we zien ook wel de meerwaarde van een iets hogere sporthal, omdat die intensiever gebruikt kan worden.
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Het is wel een duurzame gedachte dat je niet weer een andere sporthal hoeft te bouwen als mocht blijken
dat er meer behoefte aan competitiesport is. Dus wij zullen de motie wel steunen.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Bewoners zijn een beetje te hoop gelopen tegen de sportzaal. Aan
de andere kant, als je toch bezig gaat, is het misschien slim om slim te bouwen. De vraag is wat die 6 m
tot 7 m meer of minder betekent voor de buurt en voor de school zelf en wat het gaat kosten. Ik sluit me
aan bij de opmerking van GroenLinks; een onderzoek zou ik willen steunen, maar deze motie gaat iets te
ver, dus wij steunen de motie niet. 

De VOORZITTER: Anderen nog? Dat is niet het geval. Dan gaan we stemmen over de motie. Wie steunt
de motie (op stuk nummer 1), zoals ingediend door Student en Stad? Dat zijn Student en Stad en de Partij
voor de Dieren, waarmee de motie is verworpen.

Dan het voorstel, zoals dat onder de nummers I tot en met VII aan u is voorgelegd. Wie steunt het voorstel
zoals het is voorgelegd? Mevrouw Krüders wil graag een stemverklaring vooraf afleggen.

Stemverklaring: 

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Ik wil graag aangeven waarom ik wel instem met het plan, maar
onder de voorwaarde dat  er  wel  gekeken wordt  naar hoe we hier  invulling aan kunnen geven,  zoals
ChristenUnie en GroenLinks hebben aangedragen. 

De VOORZITTER: Dan kunnen we stemmen. Nogmaals, wie steunt wat is voorgelegd? Dat is iedereen,
dus dan is dit voorstel met algemene stemmen aangenomen.

Dan gaan we nog weer terug naar het Euvelgunnetracé.

7.e (vervolg): Verplaatsen van de bebouwdekomgrens aan het Euvelgunnetracé

De  VOORZITTER:  Daar  moeten  we  nog  stemmen  over  wat  aan  u  door  het  college  in  concept  is
voorgesteld. We zijn dus weer terug bij agendapunt 7.e. Is het iedereen duidelijk waarover we nu gaan
stemmen? Dat is het geval. Wie steunt wat door het college aan u is voorgelegd? Dat is de volledige raad,
waarmee het met algemene stemmen is besloten.
Dan schors ik de vergadering nu tot 20.00 uur.

Schorsing van 18.45-20.00 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering van de gemeenteraad van Groningen.  Aan de orde is
agendapunt 8.b.

8.b: RegioTram – start voorbereiding aanbesteding

De VOORZITTER: Als eerste is het woord aan de heer De Rooij van de fractie van de PvdA.

De heer DE ROOIJ (PvdA): Zal ik dan maar beginnen met een test? Komt dat D66 goed uit? Doet ie het
of doet ie het niet? Ja. Dank u wel.
Voorzitter, als de raad op het punt staat om zoiets groots te beslissen, met zoiets groots verder te gaan, dan
is het denk ik verstandig om de vraag te stellen: waarom wilden wij dit ook alweer? Waarom wilden wij
die tram?
Dat  komt,  voorzitter,  omdat  er  allerlei  deskundigen zagen dat  er  een probleem aankwam,  een groot
probleem in de bereikbaarheid van de stad. En iedereen die wel eens op de Zuidelijke Ringweg staat weet
dat dit probleem dat toen is ingeschat uiterst reëel is gebleken.
De bereikbaarheid van de stad komt in gevaar. En dat is goed. Want dat betekent dat het ons economisch
goed  gaat.  Er  zijn  veel  verkeersbewegingen  en  we  hebben  jarenlang  gestreefd  naar  een  betere
economische ontwikkeling; nou, die hebben we. En de negatieve spin-off daarvan moeten wij dus het
hoofd gaan bieden. 
En, voorzitter, dan moet  er een alternatief gezocht worden voor de automobiliteit.  Daar is  uitgebreid
onderzoek naar gedaan. Van alles is onderzocht en dan komen we tot de conclusie dat Groningen een
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beetje in een spagaat zit: Groningen is te groot voor de bus en te klein voor de metro. En dan blijft er
maar een ding over en dat is een tram.
Voorzitter, mijn fractie ziet voor die tram eigenlijk geen goed alternatief. En dat maakt de afweging die
wij vandaag maken paradoxaal moeilijker. Want we willen absoluut geen blanco cheque tekenen en op het
moment dat er niet zo veel meer te kiezen is, behalve dat ene vervoermiddel, is het risico daarop groot.
Voorzitter, we hebben gezocht met de provincie, met de regio en dat zoeken leidt tot een plan dat een
aantal nadelen kent, maar ook een heleboel voordelen. Het is ook een enorme financiële ingreep en een
groot financieel risico. We werden vorige week nog zeer negatief verrast, toen bleek dat er een kleine
18 miljoen euro in de businesscase ontbrak. Dan is de vraag: hoe kunnen we dat voorkomen? Op die
vraag kom ik zo meteen terug, want in de commissie ging het eigenlijk alleen maar over díe vraag en
nauwelijks meer over de rest van het enorme project en dat zou zonde zijn, je zou er het project onrecht
mee doen.
Voorzitter, ik wil dus eerst de rest van het project bespreken en dan kom ik zo meteen op die businesscase
terug.
Voorzitter, het proces waar we mee bezig zijn geweest heeft zo’n tien jaar geduurd. Het was een lang
proces. Het was een mooi proces. De raad heeft een aantal keren excursies gemaakt naar steden, om te
kijken hoe zo’n tram ingepast kan worden en of er andere alternatieven zijn. De raadsleden die mee
waren, werden stuk voor stuk overtuigd van dit prachtige vervoermiddel.
Dan ga je praten over de inspraak. En de inspraak leverde wat verwarring op over de gevolgde procedure;
er was meer inspraak dan de stad gewend was en verwacht had. Maar het leverde toch een paar heel
mooie verbeteringen op. De ondernemers in de Oosterstraat waren erg boos over de plannen en maakten
zich grote zorgen over de bereikbaarheid van hun winkels en wat denk je? Een prachtig alternatief.
Het aantakken van het UMCG: in het begin van het proces heeft mijn fractie, maar ook andere fracties
erop aangedrongen om te zorgen dat het UMCG aangetakt is, omdat het zo’n enorme trekpleister is, zo’n
bezoekersmagneet, voor zowel patiënten als bezoekers. Dan moet je zorgen dat het UMCG aangetakt is
aan twee kanten. Geweldig.
En last but not least: Een voorstel wat uit de stad kwam, is de koppelingsvariant die naar binnen werd
gefietst door de bewoners in Beijum. Die laatste wijziging geeft ons in feite drie lijnen voor de prijs van
twee. Ik zou zo zeggen: goed volk, daar in Beijum. Er moet meer geluisterd worden naar Beijumers. 
Wij zijn ervan overtuigd dat de inspraak goed is gegaan. Als je kijkt naar de Zonnelaan, als je kijkt naar
de Oosterstraat,  dan heeft  de inspraak dit  plan aanzienlijk  verbeterd.  Niet  iedereen zal  blij  zijn,  niet
iedereen heeft gekregen wat hij wilde, maar de plannen zijn beduidend verbeterd door die inspraak. 
Voorzitter, het is een duurzaam apparaat. Het zorgt ervoor dat er minder gebruikgemaakt hoeft te worden
van auto’s en dat is erg goed voor het milieu. Dus wat ons betreft moeten wij maar gaan beginnen met de
aanbesteding. Maar dan kom ik toch weer even terug op die businesscase.
Bij  dat  enorme  pak  papier  zat  een  businesscase  en  daar  zat  een  gaatje  in.  Het  college  verdient
complimenten omdat het de raad hiervan direct op de hoogte heeft gebracht, uitgezocht heeft wat er nu
precies gebeurd is en dit op het allerlaatste moment naar voren bracht, vlak voordat de commissie een
besluit nam. En dat is mooi. Het had een soort macabere schoonheid, zoals ik het in mijn fractie heb
gezegd. Dapper dat de wethouder dat gedaan heeft. 
Maar nu komen we wel met een probleem te zitten. We praten over erg veel geld. Als ik het goed heb,
hebben er allemaal externen naar gekeken en er was een ambtenaar voor nodig die zei: hé, hier zit een
gaatje van 17,5 miljoen euro.
We hebben in de commissie besloten dat wij het college, voor we akkoord gingen met de behandeling,
twee dingen zouden vragen. We vroegen: schrijf nou eens precies op hoe dit heeft kunnen gebeuren en
geef ons nou eens een keer inzicht in hoe je dit soort problemen in de toekomst kunt voorkomen. En daar
zien wij ook wel een probleem, want er is een gezegde dat een generaal zich altijd goed voorbereidt op de
vorige veldslag; de problemen die zich voordoen kondigen zich nooit via een spoorboekje aan. Daarom
vragen we het college om dit voorstel toch nog een beetje te specificeren. 
Er zitten twee componenten in dit verhaal die wij onder de aandacht willen brengen. Je hebt een politieke
beheersing  en  je  hebt  een  bestuurlijke  beheersing.  Hoe  kunnen  wij  die  aansturing  van  het  project
RegioTram in de diverse stadia nu precies uitwerken? Hoe kunnen het bestuur en de politiek nu een goede
vinger aan de pols houden en, waar nodig, tijdig bijsturen? 
Voorzitter, zou het college bereid zijn om bij de bestudering van dit geval de ervaringen in het land, bij
vergelijkbare projecten, mee te nemen in de aanbevelingen? Er zijn elders ook trams aangelegd, wat zijn
de good practices en wat zijn de bad practises en hoe kunnen wij ervan leren? Kan het college expliciet
aangeven hoe de risico’s in de diverse fases van het project RegioTram gemanaged worden? Hoe die in
kaart gebracht worden en hoe we die gaan handelen? 
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En, voorzitter, dan gaat het ook nog eens een keer over het in controle zijn; hoe kunnen wij voorkomen
dat een foutje in het eerste stadium aan het eind een heel grote fout blijkt? Hoe kunnen wij dat soort
dingen nou onder controle houden? 
Dan zijn er nog een paar punten die we moeten bespreken, die vreselijk saai zijn, maar die wel moeten,
zoals de discussie over de rol van het ov-bureau. Wij moeten echt eens een keer met elkaar gaan praten
over wat nou de rol van het ov-bureau gaat worden bij deze tram; een punt dat vooral interessant is voor
het grote publiek.
Voorzitter, de PvdA-fractie is van mening dat we verder kunnen gaan met de aanbesteding. We weten dat
het nog geen gelopen race is. We weten ook dat er nog van alles op ons pad kan komen, maar zonder
risico’s wordt de toekomst wel erg somber en dan kun je geen enkele investering meer doen die groter
wordt dan de vervanging van het zand in de zandbak.
Voorzitter, als we met dit project verder gaan, dan betekent dat dat wij op een bepaald moment weer een
besluit nemen en zo verder. Er komt nog een keer weer een fase en over een jaar of twee nemen we een
definitief besluit.
Een aantal collega’s heeft gezegd, ik dacht onder andere de heer Prummel: we zwemmen een fuik in, als
we dat doen. En ik kan me bij dat beeld wel wat voorstellen. En misschien klopt het ook wel. Maar het
alternatief is dat we op dit moment een definitief besluit moeten nemen over erg veel geld. Iedere keer
komen we een stap dichter bij het einddoel; iedere keer gaan we verder in het proces en dat doen we op
basis van zorgvuldigheid. Ik vind in dat geval, ik weet niet eens meer of u het was de heer Prummel, de
beeldspraak van de fuik een verkeerde, want  dat eindigt  meestal  niet  zo goed voor degene die er  in
zwemt. En ik ga ervan uit dat dit wel uitstekend eindigt. Dank u.

De VOORZITTER: Dan is het woord aan de heer Evenhuis, die daarbij  ook beelden gaat gebruiken,
begrijp ik.

De heer EVENHUIS (VVD): Voorzitter, dat zal zo zijn. Ik heb onder meer diaplaatjes en twee films. En
een van de assistenten staat nou hier, in dit geval. En ik kan tegelijkertijd een pleidooi houden dat de ICT-
zaken in deze raadzaal beter moeten zijn, want ik heb vanmiddag begrepen tijdens het prutsen om alles
voor elkaar te krijgen, ja het was echt zo, ook ik citeer anderen, dat het snel moet veranderen. Nou heeft
iedereen het gehoord. Bedankt hè.
Voorzitter, dank u wel. Wij beginnen met complimenten. De wethouder, hier naast mij, en het college, zijn
zeer daadkrachtig inzake het trambeleid. Dat moet vriend en vijand toegeven. De boekwerken zien er
uitstekend uit, de inspraak was goed georganiseerd, er is geluisterd naar de inspraak, maar één tram meer
in de Oosterstraat, ontsluiting met twee lijnen van het UMCG en koppeling van beide lijnen halverwege.
In  de  raadscommissie  zijn  we  ingegaan  op  de  plannen  van  het  college.  De  insprekers,  zoals  de
fietsersbond  die  twee  fietspaden  wil  houden  op  het  Zuiderdiep  –  er  gaat  er  één  weg  –  de
bewonersorganisatie Beijum die de plannen slecht vindt; er moet met de RegioTram veel vaker worden
overgestapt dan met het huidige systeem van bussen, de Oosterparkwijk die het tracé over de Vinkenstraat
wil hebben en niet over het Oosterhamriktracé.
Ons alternatief: de tram met één rail: de Translohr. Maar je mag ook zegen: de Bombardier, want er zijn
meerdere  systemen  met  één  rail.  Ons  stemgedrag  zullen  we  nu  bekendmaken,  over  de  veertien
afzonderlijke besluitpunten. En dat zullen plussen en minnen worden, dus dat u het al voelt aankomen.
We beginnen met de Translohr, de tram met één rail. Dit doen we door middel van twee films en een
diapresentatie.  Want  een heleboel raadsleden die meebeslissen hebben de alternatieven nog niet goed
kunnen bekijken.
De RegioTram kost 25 miljoen euro per kilometer. Dat is 300 miljoen voor 12 km. De Translohr kost veel
minder, 12 miljoen euro per kilometer, waar nog wat ombouw bij  moet.  Naar Beijum,  Paddepoel  of
Lewenborg of Eelde is de lijn per kilometer nog veel goedkoper, omdat  daar minder tramstellen per
kilometer rijden. 
Wij kwamen uit bij de Translohr, omdat er heel veel geluiden uit de binnenstad en van de ondernemers
kwamen dat deze grote RegioTram te groot is voor een compacte oude stad als Groningen. Wij gingen op
zoek in Europa en vonden een kleiner alternatief. En dan mag er nu een filmpje komen. (het filmpje komt
niet, wel het muziekje)

De heer PRUMMEL (Stadspartij): Voorzitter, mag ik voorstellen dat deze panne niet ten koste gaat van de
spreektijd van de nestor van de raad? 
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De VOORZITTER: Ik denk ook niet dat dit nu met spreektijd wordt meegerekend, maar ik hoop wel dat
dit probleem vrij snel wordt opgelost, anders heb ik weer een ander probleem zoals u zult begrijpen.
Ik denk dat het goed is om de heer Evenhuis dadelijk in de gelegenheid te stellen om zijn betoog te
vervolgen op de manier zoals hij dat wil, namelijk eerst met het laten zien van de beelden. Ik neem aan
dat  dit  probleem in  rust  kan  worden  verholpen  en  dat  het  dan  mogelijk  is  om alvast  de  volgende
woordvoerder het woord te geven en dat is de heer Gijsbertsen van GroenLinks. Maar nogmaals, ik vraag
daar dan wel rust voor en alle aandacht voor de woordvoerder van GroenLinks. 
Dan is het woord aan de heer Gijsbertsen.

De  heer  GIJSBERTSEN  (GroenLinks):  Dank  u  wel,  voorzitter.  Dit  is  de  eerste  keer  sinds  het
spreekgestoelte verstelbaar is dat ik mijn teksten kan lezen. Dit is geweldig, dit is een grote verbetering
ten opzichte van het verleden.
Voorzitter, ik wilde eigenlijk beginnen met te zegen dat ik zo baalde vorige week woensdag. Dat kwam
door het nieuws dat wij kregen over die 17,5 miljoen. En dat nieuws kwam op het moment dat wij een
hele stapel stukken hadden liggen en die er, naar ook de heer Evenhuis in zijn inleiding al zei, goed uitzag
en kwalitatief deugde. En dan is die 17,5 miljoen een lelijke vlek in anderszins goed uitziende stukken.
Als je dat dan hoort, krijgt het vertrouwen dat je hebt in de financiële degelijkheid van zo’n verhaal toch
een knauw. En ik zal niet de enige zijn geweest die bij dat nieuws dacht: hoe is dit nou toch mogelijk en is
dit een voorbode van nog meer tegenvallers? Is de kwaliteit van de financiële controle dan toch onder de
maat? En hoe kan het dat de stuurgroep niet op de hoogte was of constateerde dat er onjuiste aannames
waren gedaan? 
De commissie  heeft  het  college vorige week gevraagd om de raad schriftelijk te informeren over de
toedracht van de onzekerheid over die 17,5 miljoen euro en over de wijze waarop het college fouten als
deze probeert te vermijden in de toekomst. 
Voorzitter, mijn fractie beseft dat niet alle tegenvallers te voorkomen zijn, maar dat willen college en raad
natuurlijk wel proberen. We zien de brief van de wethouder hierover graag tegemoet, ook waar het gaat
over de politieke betrokkenheid en hoe we die de komende tijd vorm gaan geven. 
Voorzitter,  in  reactie  op  de  informatie  die  vorige  week  van  de  wethouder  kwam,  in  reactie  op  de
informatie van AT Osborne, in reactie op informatie over allerlei zaken die we te weten zijn gekomen, ben
ik niet van mening dat het hele huis van tram en informatie nu op drijfzand is gebouwd. Ik denk absoluut
niet dat je dat zo kunt stellen. Die 17,5 miljoen van vandaag is voor mijn fractie dan ook geen reden om
de besluitvorming uit te stellen. Wij gaan namelijk vandaag geen blanco cheque uitschrijven voor het
tramproject.  Wel  zetten  wij  een  volgende  stap,  omdat  we  meer  helderheid  kunnen  krijgen  over  de
daadwerkelijke financiering van de tram en omdat we geen onnodige dure vertraging willen oplopen.
Voor die stap heeft de GroenLinks-fractie op dit moment voldoende vertrouwen in de haalbaarheid van dit
project. 
Voorzitter, grote projecten gaan onvermijdelijk gepaard met hoge kosten, grote risico’s en forse ingrepen
in de stad en ze staan bloot aan kritiek van allerlei kanten. Dat betekent volgens mijn fractie niet dat je
nooit aan zo’n project moet beginnen. Integendeel. Ik denk dat zachte heelmeesters stinkende wonden
maken en dat geldt ook voor ruimtelijke ingrepen. Een bereikbaarheidsprobleem zoals dat in Groningen
ontstaat  moet  effectief,  daadkrachtig  en  duurzaam –  in  alle  betekenissen  van  het  woord  –  worden
bestreden. De complexiteit van grote projecten betekent wel dat je moet doen wat mogelijk is om risico’s
in beeld te  brengen en tegenvallers  te  voorkomen.  En de huidige stukken geven het  vertrouwen dat
provincie en gemeente alles in het werk stellen om dat te doen. De keuze die het college maakt  om
risico’s zoveel mogelijk over te dragen aan de markt, past bij die aanpak.
Voorzitter, nog altijd bewijst de RegioTram zich volgens mijn fractie inhoudelijk als de beste oplossing
van het bereikbaarheidsprobleem van deze stad. Omdat het de bereikbaarheid van grote bestemmingen in
de stad, zoals de Grote Markt,  het  UMCG en Zernike verbetert.  Ook omdat het  het gebruik van het
openbaar vervoer, ook in de regio, fors stimuleert. Dat is voor een milieupartij als GroenLinks natuurlijk
van heel groot belang. Maar ook omdat het de stad nog iets extra’s geeft. Wie tramlijnen op de goede
plaats legt, geeft ook een economische impuls aan straten en wijken.
Voorzitter, in dat verband had GroenLinks graag gezien dat de lijn naar Kardinge via de Vinkenstraat zou
zijn aangelegd. We zullen echter de grenzen van de financiële mogelijkheden van deze gemeente onder
ogen moeten zien. Nu voor de Oosterhamrikkade gekozen wordt, wordt de uitdaging des te groter om de
wijkvernieuwing van de Oosterparkwijk vorm te geven en om te voorkomen dat het nieuwe tracé de
barrière tussen de Korrewegwijk en de Oosterparkwijk vergroot in plaats van verkleint. Het college heeft
geld gereserveerd voor de ontwikkeling van de Oosterparkwijk en GroenLinks ziet de planontwikkeling
op dat front graag spoedig tegemoet.
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De keuze voor over de Oosterhamrik heeft  ook gevolgen voor de geplande ecologische zone op die
locatie.  Nu zou in het  ontwerp van lijn 2,  wat  GroenLinks betreft,  ook daaraan zorgvuldig aandacht
besteed moeten worden.
Voorzitter, in de commissie heb ik al complimenten gegeven voor de wijze waarop met de inspraak is
omgegaan. Op tal van punten zijn de plannen aangepast op basis van inspraakreacties van burgers en
instellingen. Het gaat om grote aanpassingen, zoals de heer De Rooij ze geloof ik ook al noemde: de
koppelingsvariant,  een  directe  verbinding  die  nu  komt  tussen  Zernike  en  UMCG,  de  halte  aan  de
Zonnelaan, maar ook over redelijk kleine inpassingsvraagstukken rond bijvoorbeeld groen en parkeren.
Het ene gaat GroenLinks overigens meer aan het hart dan het andere. 
Voorzitter, heeft iedereen dan zijn zin gekregen? Nee. Maar uit alle stukken blijkt overduidelijk dat reële
problemen zijn erkend en er inspanningen zijn gedaan om waar mogelijk insprekers tegemoet te komen.
En zo hoort het, voorzitter. Ook in de toekomst bij andere projecten. 
Voorzitter, wat de inpassing betreft wil mijn fractie een aantal zaken expliciet meegeven aan het college
als het het huidige plan verder gaat uitwerken. Want voor heel veel van wat wij vandaag besluiten geldt
dat we daar later nog weer over te spreken zullen komen. 
Allereerst het groen. De antwoorden op de technische vragen die we vorige week hebben gesteld waren
voor  het  grootste  deel  helder.  Het  college  zegt  dat  het  zich  zal  houden  aan  de  afspraken  van  het
Groenstructuurplan en zegt toe tevens te onderzoeken of de groencompensatie zoveel mogelijk binnen het
stedelijk gebied kan worden gerealiseerd.  GroenLinks hecht  daaraan en zal  de resultaten daarvan bij
latere besluitvorming beoordelen.
Heel concreet zouden wij graag een toezegging willen dat bij de opstelling van het definitieve ontwerp
van lijn 1 ook de mogelijkheid van een faunapassage over de Zonnelaan, ter hoogte van de Noordelijke
Ringweg, wordt betrokken. Het gaat hier om een onderdeel van de Stedelijke Ecologische Structuur en
zo’n faunapassage kun je beter en goedkoper tegelijk met de tramlijn aanleggen dan in de toekomst.

De VOORZITTER: De heer Seton.

De heer SETON (CDA): Voorzitter, dank u wel. Ik was even benieuwd waar u precies aan denkt bij die
faunapassage. Iets eronderdoor of iets eroverheen? Wat moet ik voor me zien?

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, ik denk met name aan iets eronderdoor. Ik vraag het
college daar eens goed naar te kijken. Het gaat om de ecologische verbinding die er nog niet is. Binnen de
Ecologische Structuur zou je graag een faunapassage willen hebben. Op het moment dat je een spoor hebt
aangelegd ga je dat er niet makkelijk weer uithalen om alsnog onder die weg door een faunapassage aan
te leggen. Dus als je dat dan wilt, doe het dan nu en niet later, want daar wordt het alleen maar duurder
van.
Voorzitter, de fiets. Wij gaan akkoord met de huidige voorstellen voor het Zuiderdiep en het reserveren
van de middelen daarvoor. Toekomstige plannen voor de herinrichting van het Zuiderdiep zullen we later
op noodzaak en wenselijkheid beoordelen.  Wij  hebben begrepen dat dat nog allemaal  terugkomt.  We
zouden het college willen verzoeken te streven naar een fietsverbinding rechtstreeks over de Grote Markt.
Ook daarvoor zien we graag later voorstellen tegemoet. Voorzitter, dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan kijk ik even of de technische problemen verholpen zijn. Dat is het
geval. Dan vervolgt nu de heer Evenhuis zijn betoog, met behulp van de lichtbeelden.

De heer EVENHUIS (VVD): Filmpje! 
Mijn statement over verbetering van de ICT blijft bestaan. Ik zal het nog wel met de raad bespreken.
Voorzitter, tot nu toe is er geen besluit  genomen door de gemeenteraad dat de nieuwe tram over het
bestaande spoor moet. Dat zou dan vanavond voor een gedeelte kunnen gebeuren. En ik bewijs dat met
een citaat van de wethouder zelf, in de notulen van de raadscommissie van juni. Daar is aangetekend dat
de wethouder beaamt dat er nog geen besluit genomen is over dat de tram over bestaand spoor moet
rijden. ‘Conceptueel bedoeld’, staat er onder. Ja, de wethouder knikt. De Franse firma Lohr bestudeerde
deze winter met ons de tracés in Groningen en maakte een begroting. 
(Start  diapresentatie)  De  Translohr  dus  van  de  oude  Italiaanse  stad  Padua.  De  stad  van  Galilei.  De
Translohr is 50 cm smaller dan de RegioTram. De Translohr kan een lengte krijgen van 6 wagons, ruimte
voor 350 mensen. De draaicirkel is klein, 10,5 m. Dat is de helft kleiner dan die van de RegioTram. Hij
kan zó de Gelkingestraat in rijden. 
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De zwarte lijn geeft het circuit van een normale tram weer op het volgende plaatje. De rode lijn is die van
de RegioTram. 
De remise van de Translohr is daardoor uiteraard veel kleiner dan van de RegioTram. In dit geval is het
aantal voertuigen gelijk, voor hetzelfde aantal publiek. Het lichtgekleurde gedeelte is dan de Translohr. 
Onder elke wagon zit een roller. Deze klemt om de rail. Deze dwingt de tram dat elke wagon, ook de
achterste, exact dezelfde bochten maakt als de eerste. 
Ter voorbeeld: Een gelede bus nu langs de Grote Markt, de Gelkingestraat in, rijdt met de voorkant van
de bus bijna de stoelen van het terras bij Kooistra en die gaat achter over de hoek van de Grote Markt. Dat
is hier dus niet het geval.
Daar is die roller. Die sleurt hem dus aan die lijn vast. Het is niet zo dat de Translohr hobbelend zijn weg
zoekt in Europa. In het uiterste geval legt men een muurvaste betonlaag aan, zoals bij  de afbeelding
hierna. 
Het profiel kan er als volgt uitzien. Men kan kiezen voor een weg waar alleen de rail in beton vervat is,
dat kan voor een intensief gedeelte, maar men kan voor een extensief gedeelte minder beton gebruiken,
bijvoorbeeld naar Eelde. 
Voor de roller van zojuist ziet u een schuiver die de steentjes en bladeren wegschuift. 
We hebben te maken met moderne techniek. In plaats van een bovenleiding kan de tram ook zijn voeding
krijgen via krachtstroom in lantaarnpalen.
De Translohr is geschikt voor stad en platteland. Je kunt zeer gemakkelijk instappen. Je kunt hem zo
doordenken naar Eelde bijvoorbeeld. 
Nu een plaatje van de stad Groningen, met een lijn van de Grote Markt naar Beijum of naar Lewenborg,
zonder overstappen. Vanaf de Grote Markt naar Paddepoel, zonder overstappen.               
Ik toon nu een brief van alle leden van GS en PS van Groningen over de begroting van Translohr. GS
zeggen: De Translohr kost 250 miljoen euro. Nog altijd minder dan in het huidige voorstel,  namelijk
50 miljoen minder. Lohr zegt: onze tram, die kost 160 miljoen euro. Een preambule staat boven de brief.
Dan nu een matrix met vergelijking RegioTram – Translohr. Een aantal kenmerken kent u al. Zo is de
trein meer comfortabel dan de RegioTram; de RegioTram is meer comfortabel dan de Translohr, maar de
Translohr is meer comfortabel dan de bus. Dat merk je bijvoorbeeld als je moet staan.
De volgende: Een mooie tram denken wij, en denken velen met ons, misstaat in Groningen niet. Zeker
niet als het eerste voertuig ‘Karin’ wordt genoemd. 
De  stand van  zaken  nu:  Wij  nemen  vandaag geen onomkeerbare  besluiten.  Ik  citeer  de  wethouder:
“Maximaal  te  besteden:  307  miljoen  euro.  Anders  gaat  het  project  niet  door.”  Er  zijn  nog  geen
aanbestedingsoffertes gekomen. Onduidelijk is of die 307 miljoen genoeg is. Er is voorlopig mogelijk een
tekort van 17,5 miljoen. De Translohr past dus binnen het budget. En ik moet er bij zeggen dat de tram
wordt aangelegd door B en W Groningen, GS Groningen en er is variant: of bestuur van Drenthe GS, de
samenwerking Groningen-Assen. Er komen nieuwe verkiezingen voor de Provinciale Staten, met  een
nieuwe samenstelling van GS, wil ik maar eventjes waarschuwen. 
Dat is de stand van zaken nu, voorzitter. Die ga ik nog even tonen, maar ik heb het al gezegd. 
En dan sluiten we nu af, als hij het doet, met een nieuwe film. Dank u wel.

De VOORZITTER: Ik dacht even dat we nog een aftiteling zouden krijgen, maar dat is geloof ik niet het
geval. Dan is het woord aan de heer Offerman van de Stadspartij.

De  heer  OFFERMAN  (Stadspartij):  Voorzitter,  we  hebben  het  hier  over  macromanagement.  Dat  is
eigenlijk wel leuk na al dat micromanagement van voor de pauze. 
Ik sta hier als raadslid met een boodschap. Ik sta hier als een soort zendeling. En waarom zendeling, zult
u zich afvragen. Om de tramgelovigen in dit huis een beter en ander geloof te brengen. Het geloof in bus
en tram, dan wel combialternatief en desnoods de Translohr, dat kan ook.
De Stadspartij wil daarom nog een poging doen in de discussie over de tram om de raad te overtuigen dat
het echt te vroeg is om nu al een beslissing te nemen over de stap van de aanbesteding. Het is niet goed.
Het  is  volgens  de  Stadspartij  bestuurlijk,  organisatorisch,  technisch,  verkeerskundig  en  financieel
onmogelijk om de gewenste plannen op deze wijze te verwezenlijken. Ook planologisch valt er op deze
plannen nog wel wat af te dingen.
Voorzitter, in de huidige plannen staan diverse verwachtingen en aannames, waarvan gehoopt en geloofd
wordt dat ze uitkomen. Ik noem u enkel even de spoorlijn naar Heerenveen, waarvan het onduidelijk is of
die er nu wel of niet komt. De miljoenentekorten vliegen je om de oren. Volgens de Stadspartij lagen
verwachte vervoersstromen Drachten-Heerenveen mede aan de basis van de RegioTramplannen.
Mevrouw de wethouder, vraag 1: Wilt u dit opnieuw uitrekenen?
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Er is door de raad nog geen besluit genomen over de koppelingsvariant. Dat moeten we nu even doen.
Maar er is ook nog geen besluit genomen over een voorlopig ontwerp voor lijn 2. Dit moet volgends de
Stadspartij  eerst  besloten  worden  voordat  we  met  deze  raad  in  het  proces  van  aanbesteding  verder
kunnen, als we dat al zouden willen.
Vraag 2: Bent u het daarmee eens? Ik heb hier zo dadelijk een motie bij.
De financiële onderbouwing lijkt een soort goocheltruc of toverdoos, dat is nog het meest ingewikkelde
van het hele verhaal. De Stadspartij wil graag weten hoeveel procent risicodekking eventuele gegadigden
bij externe aanbesteding rekenen voor de 20 miljoen ramingsonzekerheden die genoemd zijn op bladzijde
8 en de overige 40 miljoen voor overige risico’s. We hebben het over 60 miljoen risico’s die moeten
worden overgedragen aan de markt. Hoeveel rekent de markt daar nou voor? Wat willen ze daar voor
hebben voor die garantie? 
Vraag 3: Wat rekent de markt aan risicodekking? Nou ja, we zullen het zien.
We willen deze rekensom ook graag vertaald zien naar de nu voorliggende cijfers. Want dat zit er volgens
mij  niet  goed  in.  U  noemt  op  bladzijde  9:  “Het  tekort  in  de  businesscase  van  17,4  miljoen  is  te
beschouwen als een bijdrage die wij doen om de risico’s (grotendeels) aan de markt over te dragen.” Mijn
vraag is: bedoelt u hiermee dat die 17,4 miljoen euro een risico van 60 miljoen afkoopt? Dat is de vraag.
Zo niet: hoe denkt u het risico op het verlies van 60 miljoen dan te vereffenen en hoeveel is dit dan
uiteindelijk? Dat is vraag 4.
De ramingrisico’s worden in euro’s genoemd op bladzijde 8 en zijn volgens de Stadspartij in tegenspraak
met de ramingsonzekerheden in percentages die op bladzijde 5 worden genoemd. Oftewel: de risico’s zijn
veel hoger dan die nu worden genoemd.
Dan staat er nog 10 miljoen open op bladzijde 7 voor de achtervang van 40 miljoen. Wie staat hier er hier
garant voor die 10 miljoen? Dat is vraag 5.
Het FES-fonds van het Rijk (fonds economische structuurversterking) wordt opgeheven en afgeschaft.
Dus deze gelden verdwijnen in de algemene middelen. Daar kunnen we dus niet meer aan gaan lopen
trekken. 
De BDU-bijdrage van het Rijk die de provincies krijgen gaat geleidelijk omlaag. Hier dient zich de vraag
aan wie de voorspelde vervoergroei gaat betalen. Dat is vraag 6.
Rijden er straks nog wel bussen in de provincie?
De toekomst van de ov-jaarkaart, waarvan u zegt: ‘goed voor 20% van de inkomsten’, is onzeker. Wat
gebeurt er als de ov-jaarkaart wordt afgeschaft? 
Tramsteden hebben over het algemeen meer dan 300.000 inwoners. Naar de mening van de Stadspartij
overeet Groningen zich, met alle financiële gevolgen van dien. Anders gezegd: de ambitie is te groot voor
de schaal van Groningen.
Dan komen we aan de DBFMO-methode. Dat is helemaal prachtig, die is nog nooit eerder in Nederland
toegepast. Fantastisch. Daarnaast zit de financiering van aanleg en exploitatie van openbaar vervoer in
Nederland anders in elkaar dan elders in Europa en elders in de wereld. Iedere ‘vak’deskundige kan u
echt  vertellen  wat  dit  betekent:  nog  niet  eerder  toegepast  betekent  meer  dan  gemiddeld  risico  op
mislukking.  De  Stadspartij  wijst  in  dit  kader  op  de  eens  zo  toegejuichte,  maar  toch  mislukte  pps-
constructie Blauwestad.
De Stadspartij denkt dat de gemeentelijke bijdrage van 103,1 miljoen euro die onder besluit XII genoemd
wordt niet het juiste bedrag is. Wij denken dat dat veel meer is. En daar kun je heel veel bloembollen voor
kopen in het micromanagement.
De te verwachten bestuurlijke en organisatorische valkuilen heeft de Stadspartij al meerdere malen en
genoegzaam benoemd. Ik wil er nog een aan toevoegen die een behoorlijk risico is: als wij in Groningen
in het klein de relatie ProRail-NS Reizigers gaan nadoen, want dat staat in de stukken, ontstaat er een
onwerkbare situatie, waarvan de belastingbetaler natuurlijk weer de dupe is. Want bij ieder probleempje,
dat zien we nu bij de NS en ProRail, gaat men naar elkaar wijzen. De wissels zijn niet verwarmd, de
treinen zijn niet goed, iedere keer ligt het aan de een of aan de ander. We kunnen raden wat dat gaat
opleveren: tijd, procedures en geld, de belastingbetaler betaalt want het is toch andermans geld.
Verkeerskundige knelpunten: ik noem ze even, voorzitter. Het zijn er heel erg veel, ik noem er een paar.
Ten eerste trekken fietsers zich helemaal niets aan van ge- en verboden. Dus fietsers verbieden in de
Oosterstaat: vergeet het maar. Als we naar het Damsterdiep kijken waar iedere 20 m een fietsverbod staat:
je wordt er gewoon omver gereden. 
Ten tweede ontstaat er op vele plaatsen een onverantwoorde situatie. Ik wijs op de uitwerking van het
stationsgebied: in de ogen van de Stadspartij  verkeerskundig en stedenbouwkundig onverantwoord en
onveilig. De autoverkeersafwikkeling in de stad wordt op diverse plaatsen belemmerd, zoals terecht ook
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in  de  brief  van  het  UMCG  wordt  vermeld.  Hoe  gaan  we  dat  oplossen  met  een  variant  over  het
Oosterhamriktracé? Wie mag het zeggen? 
Maar  nu  komt  de  kern  van  de  zaak.  De  PvdA  en  GroenLinks  denken  echt  dat  het
bereikbaarheidsprobleem van onze stad wordt opgelost met zo’n tram. Dat is gewoon helemaal niet waar.
Deze uitgangspunten worden continu geformuleerd en geponeerd, maar het is niet waar. Ik heb het van
een  hoogleraar  vernomen:  enkele  procenten  afname  van  autoverkeer.  Enkele  procenten  voor  die
bereikbaarheid.

De heer DE ROOIJ (PvdA): Voorzitter, het punt is en ik weet niet of ik namens de heer Gijsbertsen
spreek, ik spreek in ieder geval wel namens de PvdA-fractie: wij bestuderen dit dossier al geruime tijd.
En er zijn grote rapporten verschenen over wat de verkeersontwikkeling is en hoe je die zou kunnen
oplossen en wat het oplossend vermogen is van de tram. Dan kunt u die rapporten wel bestrijden, maar
dat zijn de rapporten op basis waarvan ik tot mijn oordelen kom. U komt niet veel verder dan ‘het is
gewoon niet waar’.

De heer OFFERMAN (Stadspartij): Voorzitter, ik denk dat de heer De Rooij geen verstand heeft van
verkeerskundige modellen  en degenen die  daar  wel  verstand van hebben krijgen geen inzicht  in  die
modellen, dus het is maar zeer de vraag of dat wat in die modellen wordt gesteld ook werkelijk waar is. Ik
denk dat daar nog wel wat aan mankeert. 
De Stadspartij is van mening dat de Stadjers onjuist worden voorgelicht in een soort mediaoffensief.

De heer SETON (CDA): Ja, voorzitter, ik hoorde dat interruptiedebatje even aan tussen de heer De Rooij
en de heer Offerman. Wat ik me afvraag, als u zegt: de mensen die er verstand van hebben krijgen geen
inzicht, u zult toch ook tabellen of verhalen op papier hebben op basis waarvan u zegt dat het niet klopt?
Als u dat nu hebt, kunnen wij dat dan ook krijgen? 

De heer OFFERMAN (Stadspartij): Nee, want niemand krijgt die tabellen en stukken. Het is allemaal een
kwestie  van  horen  zeggen,  van  verkeerskundigen  die  zeggen …  (onverstaanbare  interruptie  van
wethouder Dekker) … ik ben blij dat de wethouder toezegt al deze stukken te overhandigen. 

De VOORZITTER: Nee nee nee nee. Voordat het hier een rommeltje wordt; u bent volgens mij in een
debat verwikkeld, althans zelfs dat niet. De heer Seton interrumpeerde u en daar kunt u op reageren. 

De heer OFFERMAN (Stadspartij): Mijnheer Seton, het zou mij heel wat waard zijn om zicht op die
cijfers te krijgen. 

De heer SETON (CDA): Dat bedoel ik niet. Met alle respect, maar u zegt: er zijn gegevens waaruit blijkt
dat wat de heer De Rooij en anderen beweren niet klopt. U bent een zendeling van het tegenovergestelde
verhaal. Dan zou ik wel graag willen zien waar u dat verhaal op baseert, want dan kan ik met u meegaan.
Maar als u zelf dat niet hebt, dan …

De heer OFFERMAN (Stadspartij): Nee, nee, we draaien de zaken om. Er zijn diverse mensen die hebben
gevraagd om de  cijfers.  Die  krijgen  ze  niet!  Of  de  vervoerrapporten  van  Berenschot,  of  die  andere
verkeerskundige. Dat krijgt men dus niet!
We  gaan  verder.  De  Stadspartij  is  van  mening  dat  we  onjuist  worden  voorgelicht  in  een  soort
mediaoffensief van het college. Mediaoffensief. Alsof de raad en Provinciale Staten er niet meer toe doen
wordt er met heel veel lawaai verkondigd dat de tram er komt. Andere organisaties, zoals de Groninger
Cityclub,  nemen  deze  propaganda  klakkeloos  over:  ‘Groningen  kiest  voor  RegioTram  omdat  deze
goedkoper is in gebruik dan bandentram of bus.’ Daar denk ik dan: schrijf maar op hoor, geloof het maar.
Dat is natuurlijk niet zo, maar dat is de mediapropaganda. Terecht, terecht, maar er is ook in de commissie
gezegd of de vraag gesteld moet worden wie er nou eigenlijk deskundig is? Misschien ben ik het ook wel
niet. Dat is niet erg, dan gaan we het even anders doen.
Deze vraag stelde zich ook toenmalig burgemeester Cohen van Amsterdam bij het raadsdebat over het
debacle  van  de  Noord/Zuidlijn.  Dus  ik  ondersteun  de  heer  De  Rooij  van  harte  om te  kijken  naar
mislukkingen en ook naar successen naar wat er in Nederland gebeurd is. In die zin steunen we het.
De planschade (bij de bouw van de Damsterdiepgarage) viel bij ondernemers aan het Damsterdiep veel
hoger uit dan verwacht. Dat kan bij deze plannen dus ook heel erg tegenvallen. En wat te denken van
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kosten van geluidisolatie waar ik iets over gelezen heb. Geluidsisolatie bij met name monumenten. Dat
loopt heel snel in de papieren.
En heel kort nog even het planologische aspect; het Suiker Unieterrein is natuurlijk een heel belangrijk
gegeven. Daar wordt steeds omheen gepraat. Het Suiker Unieterrein is heel belangrijk voor mogelijke
alternatieven voor de tram. Het Suiker Unieterrein is ongeveer net zo groot als onze binnenstad en ligt
niet  verder  van de Grote  Markt  af  dan het  Europapark.  Dat  betekent  dat  er  naar  de mening van de
Stadspartij sprake is van gewijzigde ingrijpende ruimtelijke omstandigheden. Dit college kijkt toch graag
naar  voren?  De  Stadspartij  adviseert  dan  ook  dringend  in  verband  met  gewijzigde  ruimtelijke
omstandigheden ook echt zo naar voren te kijken en het eens goed mee te nemen in de afwegingen. Wat
kun je daar nu doen en hoe kun je dat oplossen?

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): De Stadspartij praat over een gebied waar eigenlijk nog geen
plannen voor zijn. En u zegt nu omdat we daar nog geen plannen voor hebben, maar wel plannen voor
zouden kunnen maken, moeten we wat vervoer betreft daar met de tram dan ook iets anders gaan doen? 

De heer OFERMAN (Stadspartij): Dat heeft u heel goed gezien, want we praten ook over de periode na
2020, waar ook nog geen plannen voor zijn, dus kunnen we bijvoorbeeld ook praten over het Suiker
Unieterrein tussen 2015 en 2020.

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Als ik het goed begrijp zou het in uw ogen dan niet zo kunnen
zijn  dat  we  op  het  moment  dat  we  beslissen  om dat  terrein  te  gaan  ontwikkelen,  wellicht  met  een
woonwijk, wellicht met wat anders, we op dat moment niet kunnen beslissen om daar ook een tramlijn
langs te gaan aanleggen? 

De heer OFFERMAN (Stadspartij): Dat vind ik een heel mooie suggestie, maar als we daar nou eens mee
beginnen. Het is net als met de trein naar Zernike, over het spoor, buitenom. Prima.
Voorzitter, ik ga even door. Neem deze situatie echt mee, het is een andere situatie dan bij de start. Ik
hoorde u, mijnheer de Rooij, praten over tien jaar; er wordt al twintig jaar aan deze plannen gewerkt. Dus
kijk ook eens een beetje anders. Waarom weigert het college goede alternatieven te onderzoeken, als er
Mercedesbussen kunnen worden gekocht die via de Westelijke Ringweg de ontsluiting naar Zernike zo
realiseren? Heeft u van de week die bus gezien in de krant? Vol! Dat wordt dus ook met de tram vol. Dan
gaat er dus een volle tram van het station, vol vol vol vol vol, zo roetsj over de Grote Markt naar Zernike.
Daar is de ontwikkeling van de Grote Markt voor gedaan en voor al die instappers die er dus niet in
kunnen. Volgens mij is dit een hopeloze zaak.

De  heer  GIJSBERTSEN  (GroenLinks):  Ik  geloof  dat  ik  de  winst  van  deze  woordvoering  van  de
Stadspartij vind dat de heer Offerman zelf ook aangeeft dat hij geen deskundige is. Dat is alvast één. 
Als u zegt: dit heeft al een heel lange geschiedenis, dan klopt dat. En laat het nou zo zijn dat in die
geschiedenis die alternatieven wel een rol hebben gespeeld en dat die tram uiteindelijk uit  de bus is
gekomen  als  een  goede  inhoudelijke  keuze.  Wat  vindt  u  daar  dan van?  En ik  hoor  u heel  erg veel
technische vragen stellen en zorgen uiten. Wat de rest van de raad volgens mij de afgelopen twee weken
gedaan heeft en de afgelopen maanden en jaren, is praten met ambtenaren, praten met het trambureau om
te kijken hoe het nu in elkaar zit, want daar zitten volgens mij wel de deskundigen.

De VOORZITTER: Dan mag de heer Offerman nog even deze vraag beantwoorden en dan bent u aan het
eind van uw spreektijd gekomen.

De heer OFFERMAN (Stadspartij): U heeft gelijk, er wordt al jaren over gepraat. Maar het wordt steeds
maar  naar voren geschoven en steeds maar  anders gemaakt.  Een spoorverbinding maakt  dat  Zernike
vanuit het hele land bereikbaar wordt.  Kijk er eens naar. Ja, Karin, jammer. Het argument dat al die
bussen in de toekomst niet over de Grote Markt kunnen vervalt bij de uitwerking van alternatieven. Die
bussen hoeven niet over de Grote Markt. 
Voorzitter, de Stadspartij dient over dit laatste nog een motie in. En dan heb ik vier moties, terwijl ik er
maar twee genoemd heb. Maar ik heb er vier. 

De VOORZITTER: En die gaat u al indienen in de eerste termijn?

De heer OFFERMAN (Stadspartij); Die ga ik nu indienen.
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De VOORZITTER: Ook voordat de wethouder heeft kunnen reageren? 

De heer OFFERMAN (Stadspartij): Ik heb wel een idee dat ik wel weet hoe de wethouder zal reageren,
dus ik dien ze nu maar in.

De VOORZITTER: Maar dan is mijn vraag: moet ze nog op u reageren? 

De heer OFFERMAN (Stadspartij): Ik denk wel dat ze dat moet,  want ik heb haar een aantal vragen
gesteld. 

De  VOORZITTER:  Ik  weet  niet  of  het  heel  fatsoenlijk  is  richting  om er  vier  … Het  kan  een  keer
gebeuren dat je in de eerste termijn een motie indient, maar om nou vier moties in te dienen nog voor de
wethouder ook maar iets gezegd heeft,  ik weet niet of dat helemaal  correct is in de richting van het
college.

De heer OFFERMAN (Stadspartij): Ik neem het advies over.

De VOORZITTER: Goed. Dus dat betekent dat u nog even wacht met het indienen van de moties. Dat
stel ik op prijs. Mevrouw Jongman.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Even over de orde: wij zijn wel vaker gewend om juist ook in de
eerste termijn een motie onder de aandacht te brengen, zodat de rest van de raad die in zijn overwegingen
mee kan nemen. Ik was dat zelf zo dadelijk ook van plan. 

De VOORZITTER: We hebben het er in het presidium wel eens over gehad dat dat in bepaalde gevallen
kan voorkomen, maar om nou vier moties tegelijkertijd in te leveren terwijl de wethouder nog niets heeft
gezegd … iedereen mag uiteindelijk doen wat hij zelf wil, maar ik waardeer het dat de heer Offerman nog
even het antwoord van de wethouder afwacht. En u krijgt de kans om dadelijk naar de moties te kijken. 
Dan is het woord aan de SP. Mevrouw Rademaker. 

Mevrouw RADEMAKER (SP): Dank u wel, voorzitter. ‘Als het kan, dan graag’, zo luidt de titel van een
boekje dat de SP eerder dit jaar uitgaf. En zo denken we er nog steeds over. 
Vanuit de regio komen er heel veel mensen naar de stad Groningen, vanwege scholen, ziekenhuizen,
kantoren en universiteit. Maar ook om te winkelen of om bijvoorbeeld een voorstelling in de schouwburg
te bezoeken. Daarom is er nu al erg veel verkeer en dat wordt de komende jaren alleen maar veel meer.
Als we niets doen, raakt de stad verstopt met bus en auto. De SP ziet de groei liever in het openbaar
vervoer en het fietsverkeer dan in nog meer auto’s. Als het ons niet lukt om de groei van de mobiliteit in
goede banen te leiden komt het verkeer in de stad muurvast te zitten. Als SP staan we in beginsel positief
tegenover de komst van de tram. Maar het moet wel kunnen. Dus we moeten het kunnen betalen en het
moet passen in de stad. Daarnaast moet het een verbetering zijn van het openbaar vervoer in en naar de
stad en moet er een fatsoenlijke compensatieregeling komen voor ondernemers die hinder ondervinden
van de aanleg van de tram.
Er zijn een paar punten waar de SP het vanavond over wil hebben. 
De kosten. Twee tramlijnen leg je niet van de ene op de andere dag aan. De stad zal een poos overhoop
liggen en het gaat om veel geld, heel veel geld. De financiële ramingen zijn behoudend en voorzichtig en
dat lijkt ons een verstandige keuze. Het bericht van vorige week dat 17,5 miljoen euro nog niet zeker is,
vindt de SP zeer verontrustend. Het college moet dan ook aangeven hoe dat is gebeurd en hoe het dat in
de toekomst gaat voorkomen. Dat gaat het ook doen. Wij willen ook zeker weten dat de informatie die wij
krijgen klopt en dat de bedragen kloppen. Want wij moeten onze afweging wel maken op basis van deze
informatie en bedragen. En als de 17,5 miljoen euro niet, of maar gedeeltelijk wordt toegekend, dan gaan
we dat wat de SP betreft niet bijpassen.
Het college heeft toegezegd dat het plafond van 307 miljoen euro het maximum is en wij zullen het
college houden aan deze toezegging.
De nieuwe businesscase wordt in het voorjaar van 2011 verwacht. Dan moet ook duidelijk zijn of het Rijk
wil mee financieren en wat de gevolgen van de bezuinigingen voor de BDU zijn op dit scherm. De SP
dringt erop aan om dit voor de zomervakantie te behandelen en zo ook duidelijk te hebben. Want in de
zomer gaat ook de meter lopen voor de bedrijven die meedingen naar de aanbesteding. Wanneer er pas
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later  duidelijkheid  is  kan  ons  dit  veel  geld  kosten.  Kan  het  college  bevestigen  dat  bedrijven  na  de
consultatiefase die in augustus 2011 van start gaat een vergoeding krijgen voor gemaakte kosten? En kan
het college ook toezeggen dat we de nieuwe businesscase voor de zomervakantie kunnen behandelen?
Daarnaast  zijn  er  nog  steeds  kosten  en  risico’s  waarvoor  geen  risicodekking  is.  Verschillende
aanpassingen in de stad die voortkomen uit de aanleg van de tram zijn nu niet gedekt, maar zijn wel
relevant voor de inpassing van de tram in de stad. Een voorbeeld daarvan zijn de haltevoorzieningen in de
Turfsingel  en  het  Schuitendiep.  We zouden  graag  willen  weten  uit  welke  middelen  dit  betaald  gaat
worden en wanneer we hier dan duidelijkheid over krijgen.
En voor de gemeentelijke restrisico’s geldt hetzelfde. Is er nu voldoende geld in de weerstandscapaciteit
en wanneer krijgen we hier duidelijkheid over? 
Dan de inpassing in de stad. Er is door het trambureau de afgelopen jaren veel gepraat met de stad en
geluisterd naar de mensen. Daardoor zijn er nu echte verbeteringen in de plannen gekomen. Het meest
duidelijke voorbeeld hiervan is de koppelingsvariant, een heel goed initiatief van de bewonersorganisatie
Beijum, dat door het college en het trambureau in de plannen ook verder uitgewerkt zal worden.
Wij hebben al vanaf het begin van de plannen gepleit voor een halte aan de Zonnelaan. En wij zijn dan
ook met de bewoners van Paddepoel heel blij dat deze er komt. De komende jaren zal er ook nog veel
gepraat en geluisterd moeten worden, onder meer met de fietsersbond, ondernemers aan het Kattendiep,
het UMCG, bewonersorganisaties, instellingen en verder iedereen die wil meedenken over dit scherm. 
In  de  verdere  uitwerking  van  de  tracés  zijn  veranderingen  ten  positieve  van  de  bereikbaarheid
opgenomen, zoals vrij liggende fietspaden aan beide kanten van de Zonnelaan en gaat de tramlijn op
sommige plekken minder ten koste van voortuinen, groen en parkeerplekken. 
Een ander belangrijk punt in de tracédiscussie is de keuze tussen de tram via de Vinkenstraat of via de
Oosterhamrikkade, de huidige busbaan. De komst door de Vinkenstraat kan een structurerende werking
hebben, maar de 22,5 miljoen euro hebben we simpelweg niet. 

De heer SETON (CDA): U zegt: de tram door de Vinkenstraat kan een structurerende werking hebben.
Bedoelt u dat dat zou kunnen of misschien ook wel niet? Ook al heeft hij die structurerende werking, we
hebben het geld er niet voor over? 

Mevrouw RADEMAKER (SP): De tram zou inderdaad een structurerende werking kunnen hebben, maar
het  belangrijkste  argument  is  dat  we  het  geld  nu  gewoon  niet  hebben.  Wat  wij  wel  een  goede
ontwikkeling vinden, is dat er nu 7,5 miljoen euro vanuit ISV-gelden gaat naar de ontwikkeling van de
Vinkenstraat en omstreken. We verwachten dat dat op die manier ook goed is voor die omgeving. Maar
het belangrijkste argument is inderdaad dat we het geld niet hebben. 

De heer SETON (CDA): Bent u nu overtuigd van die structurerende werking of zegt u: hij zou er kunnen
zijn of hij zou er ook niet kunnen zijn?

Mevrouw RADEMAKER (SP): Hij zou er kunnen zijn en hij zou er niet kunnen zijn. Maar we kunnen
het niet uittesten, want de 22,5 miljoen hebben we niet. 
Een ander belangrijk punt voor ons is de compensatie voor ondernemers. We willen graag dat dat op een
soortgelijke manier geregeld zal worden als voor de ondernemers aan het Damsterdiep. Dus met een
onafhankelijk  fonds  en  een  onafhankelijke  beoordelingscommissie.  Het  college  heeft  dit  al  eerder
toegezegd en daar zijn wij tevreden over. 
Ik begon mijn inbreng met ‘als het kan, dan graag’. Het oordeel van de SP is dat we nu kunnen beginnen
met  de volgende stap naar  de tram in stad en ommeland,  de aanbesteding,  omdat  we  vandaag geen
onomkeerbare besluiten nemen. Maar ik wil nogmaals herhalen dat wij geen geld gaan bijpassen om
gaten te dichten. College, het is aan u om dat op te lossen. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Luhoff van de fractie van D66.

De heer LUHOFF (D66): Dank u wel, voorzitter. In februari 2007, bij de behandeling van de startnotitie
Tram in de regio, zo heette hij geloof ik, vroeg ik het college om meer informatie, omdat wij niet zomaar
overtuigd konden raken op basis van een brochure en een notitie dat we met een tram de regio in zouden
moeten. De reactie van het college was toen dat er genoeg informatie op tafel lag om een principebesluit
te kunnen nemen. En omdat D66 altijd een groot, maar ook kritisch voorstander geweest is van een tram,
en ook nu nog steeds is hoor, waren op dat moment  die brochure en die startnotitie niet genoeg om
volmondig ja te zeggen tegen de RegioTram en wij hebben dan ook een voorbehoud gemaakt toen het
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aankwam  op  stemmen.  Overigens  waren  wij  dat  als  enige  partij,  want  alle  andere  partijen  hebben
volmondig ja gezegd, inclusief de VVD, maar ook de Stadspartij.

De heer PRUMMEL (Stadspartij): Een kleine vraag. In de verkiezingscampagne heeft uw lijsttrekker, de
heer Schroor, gezegd dat hij geen tram zo groot als een trein, over de Grote Markt wilde laten rijden. Over
wat voor tram heeft u het als u zegt: wij zijn voorstander van een tram?

De heer LUHOFF (D66): Ik heb de stukken er nog eens goed op nagekeken zoals we ze nu op tafel
hebben en ik heb er geen intercity op de Grote Markt in gezien, dus dat is niet het probleem.
Voorzitter, in de afgelopen drieënhalf jaar is er steeds meer informatie op tafel gekomen. Het project
krijgt steeds meer concrete vormen en we hebben ondertussen ook steeds meer antwoorden gekregen op
onze vragen. En met de keuze voor de RegioTram hoeft gelukkig niet al te veel gesloopt te worden. Het
verstevigen van de fundering maakt het project niet onoverkomelijk duur enzovoort. Tegelijkertijd zijn de
plannen ook wel degelijk aangepast. Er wordt de eerste jaren gereden met goedkopere stadstrams; de tram
gaat als hij de stad verlaat niet meer dan 15 km de regio in; en nu is ook duidelijk geworden dat een
definitieve keuze voor de doorkoppeling pas in 2020 gemaakt zal worden. En tot die tijd hebben we er
nog allerlei vragen over. We hebben een prachtig rapport gekregen over doorrijden de regio in, maar we
zullen daar binnenkort ook weer eens wat vragen over stellen. Daar laat ik het nu eventjes bij.
En ondertussen, ondanks al die aanpassingen en al die antwoorden die we hebben gekregen, heeft het
college wel een heel hoog ambitieniveau met de RegioTram hoog kunnen houden en ik vind dat wel een
heel groot compliment waard. 
In de komende twee jaar zullen nog meer antwoorden moeten worden gegeven om in 2012 een definitief
besluit te kunnen nemen over de tram. 
We maken ons op dit moment grote zorgen over de risico’s en de beheersing van het project. En vorige
week werd duidelijk dat deze zorgen ook terecht waren.
Het is een ongelooflijk complex project, dat heb ik vorige week ook al gezegd. En de vraag of er genoeg
deskundigheid aanwezig is, ik herhaal het nog maar eens, is de belangrijkste open vraag waar nog een
antwoord op moet komen, zoals het college ook schrijft in het raadsvoorstel. 
Een ander probleem is de politieke besluitvorming bij dit project. Niet voor niets hebben wij vorige week
gevraagd om een routetijdtabel, die zojuist op onze tafels te vinden was. Ik heb daar nog wel een vraag
over. En dat heeft te maken met wat in 2007 in de risicoaanbeveling naar voren kwam: je moet alert zijn,
je  moet  de  politiek  expliciet  laten  besluiten  over  de  tram.  En  toch  zie  ik  maar  een  gering  aantal
beslismomenten  voor  de  raad  in  de  komende  twee  jaar.  En  als  het  dan  gaat  over  die
aanbestedingsleidraad, waarin de procedure, de gunningscriteria, het plan van eisen eraan te pas komen,
dan vraag ik me af wat het risico is dat dat alleen door het college wordt vastgesteld. En of we dan niet
het risico lopen dat in de tijd van de gunning of wanneer we hebben gegund er toch nog scopewijzigingen
plaatsvinden doordat de wensen van de raad pas op een later tijdstip naar boven komen drijven.

De heer SETON (CDA): Voorzitter, wat bedoelt de heer Luhoff met scopewijzigingen?

De heer LUHOFF (D66): Dat we aanpassingen gaan doen aan een plan van eisen waar het college al
eerder mee heeft ingestemd en op basis waarvan al een gunning is gedaan, waar wij pas later iets van
vinden en pas later aanpassingen en wensen in de stad willen.

De heer SETON (CDA): Bedoelt u ook wensen in de raad die in eerdere instantie nog niet gehonoreerd
werden en alsnog gehonoreerd kunnen worden?

De heer LUHOFF (D66): Dat is het probleem. Dat kan dan dus niet meer. En daarom vraag ik wat het
risico is als wij straks toch nog iets willen veranderen aan het plan van eisen in 2012. Moet dan die
gunning opnieuw en wat zijn dan de risico’s? Ik wil daar graag een antwoord op van de wethouder.
Nog een ander punt over de besluitvorming. Dat gaat over de verdeling van risico’s. In Amsterdam kwam
bij een enquête over de metrolijn naar voren dat de risicoverdeling tussen de overheid aan de ene kant en
private partijen aan de andere kant ervoor heeft gezorgd dat dat project zo uit de klauwen is gelopen. En
nu geeft het college aan dat er nog heel veel discussie moet plaatsvinden tijdens die onderhandelings- en
aanbestedingsfase waarin nog die exacte verdeling van de risico’s tussen de overheid en de marktpartijen,
het consortium, moet plaatsvinden. Dat is een groot risico en wij zouden ook als fractie daar inzicht in
willen hebben, welke risico’s wij op dat moment gaan lopen en hoe die risico’s verdeeld gaan worden,
voordat de aanbesteding werkelijk heeft plaatsgevonden.
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Dan financieel. We hebben sinds afgelopen woensdag te maken met een tekort van 17,5 miljoen euro in
de businesscase. Meerdere fracties,  inclusief de onze, hebben al aangegeven dat het gat moet worden
opgelost. En dat het budget voor de tram vanuit de gemeente stáát. En de wethouder gaf aan dat er geen
plan B is. En dat er ook eigenlijk geen andere opties zijn dan doorgaan met de tram. Toch zullen wij als
dit gat niet wordt gedicht, of als er andere financiële problemen ontstaan, ons opnieuw moeten afvragen
of dit inderdaad het enige middel is om de bereikbaarheid van de stad te garanderen of dat we wellicht
toch een plan B moeten ontwikkelen. Voor ons staat vast dat we op basis van dit raadsvoorstel met de
onderliggende stukken, de volgende stappen kunnen maken. Maar bij het college en de wethouder ligt
hier wel een grote taak om onze zorgen, niet alleen in de fractie, maar ook in de raad, maar bovenal ook
in de stad, weg te nemen.
Het proces tot nu toe heeft veel antwoorden opgeleverd. Niet alleen antwoorden, maar ook is het op basis
van inspraak en participatie een paar keer aangepast. Dat blijkt ook uit de Oosterstraat en de Zonnelaan,
de koppelingsvariant en het aantakken van het UMCG. Andere fracties hebben dat ook al genoemd. In de
verdere uitwerking van dit proces, waarbij ook nog een financieel gat moet worden gedicht, kan hopelijk
weer een beroep worden gedaan op de creativiteit van de wethouder, het college en het trambureau, maar
zeker ook de stad. Dank u wel.

De heer OFFERMAN (Stadspartij): Mijnheer Luhoff, bent u bereid om van het college te eisen dat er een
terugvaloptie wordt ontwikkeld? 

De heer LUHOFF (D66): Op dit moment nog niet. 

De heer OFFERMAN (Stadspartij): Wanneer wel? 

De heer LUHOFF (D66): Als straks blijkt dat gaten niet gedicht kunnen worden of er andere financiële
complicaties ontstaan.

De heer OFFERMAN (Stadspartij): Het zou verstandiger zijn dat nu al te vragen.

De heer LUHOFF (D66): Nee, dat vind ik niet nodig. 

De heer OFFERMAN (Stadspartij): Oké. We zullen het zien. 

De VOORZITTER: De heer Seton, CDA-fractie.

De heer SETON (CDA): Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, soms vragen mensen mij: hoe gaat het met de
tram? En als voorstander van de tram moet ik dan altijd nog voorzichtig zijn en nog meer na afgelopen
week. Want hoe staat het met de tram? Er leek een aardig dichtgetimmerd verhaal voor te liggen, met ook
allerlei aardige aanpassingen, zoals de koppeling van de lijnen en een extra halte voor de Zonnelaan.
Natuurlijk hou je altijd discussie over de dekking, waarover later meer, maar het leek overkomelijk en
ook het tegengas vanuit de stad viel mee.  Bijna te makkelijk voor een project van deze ambitie met
bijbehorende risico’s. 
Dan vorige week: Een omissie in de businesscase die een gat slaat van 17,5 miljoen. Zware woorden in de
commissie en een vrij unieke schorsing waarin uiteindelijk bij meerderheid werd besloten dat het debat
over  de  businesscase  wordt  verplaatst  naar  december.  Onze  conclusie  is  dat  we  daardoor  een
gedevalueerd debat hebben, omdat het niet gaat over de oude en de nieuwe businesscase en ook niet over
de vele zorgen die de mensen daarover hebben, variërend van ‘zie je nou wel, daar gaan we al’ tot het
meer constructieve ‘wie zegt ons dat er niet meer van deze aannames in de cijfers verscholen zijn?’ De
opmerking van de heer De Rooij past volgens mij in diezelfde lijn. 
Nogmaals  ook van onze kant  complimenten  voor  het  college dat  dit  direct  naar  buiten kwam,  maar
uiteindelijk  kon  het  college  natuurlijk  ook  niet  anders.  De  heer  De  Rooij  noemde  dat  ‘macabere
schoonheid’, ik noem dat ‘doodeenvoudige noodzaak’.
Twee opvallende woordvoeringen in de commissie.  In de eerste plaats die van het  UMCG, toch een
geheide partner in het tramverhaal. Ze waren niet tevreden over het tracé van lijn 2 richting Kardinge,
waarover straks meer. Een belangrijk signaal van een partij waarvoor we al veel aangepast hebben.
In de tweede plaats de woordvoering van D66, waarin toch afstand werd genomen van het regioaspect
van de tram. Ja, we doen eerst wel de stad en dan kijken we of er nog geld en reden is voor de regio.
Terwijl we als we een stadstram zouden willen hebben, een veel smallere en goedkopere variant hadden
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kunnen kiezen. Was het niet lijsttrekker Schroor die zei dat hij geen intercity wilde op de Grote Markt?
Die krijgt hij zo wel en als het aan de fractie ligt misschien wel zonder regio. Dat wordt dan de duurste
stadstram ooit. Je gaat bijna naar de Translohr verlangen.

De heer LUHOFF (D66): Dit lokt toch een beetje uit tot een reactie. Ik heb al in mijn woordvoering
aangegeven dat we een heleboel antwoorden hebben gekregen. En een van die antwoorden waar wij heel
erg blij mee waren was dat de breedte en de grootte van de tram niet zo zeer afhangt van of hij de regio in
rijdt of niet, maar meer van hoeveel mensen je per uur wilt gaan vervoeren.

De heer SETON (CDA): We hebben het ook over het eerdere dossier gehad, de heer Gijsbertsen van
GroenLinks noemde dat  nog even.  Als wij  van tevoren hadden bedacht  dat  wij  een stadstram nodig
hadden, hadden wij deze variant niet uitgedacht: veel zwaarder, veel duurder, veel nadelen. De nadelen
die wij nu accepteren zouden we in dat geval niet accepteren; dan zouden we moeten gaan denken aan
een slanke stadstram. Dit was nou juist het idee van die regio en dat is nou juist het idee dat wij nog
steeds voorstander zijn van de tram, als het kan binnen financiële grenzen. Als dat vervalt, en dat is ook
de vraag aan het college, blijft dat regioconcept dan wel overeind? Als dat niet zo is, als dat nu al ter
discussie  zou staan,  dan  komen  wij  als  CDA ook in  een  andere  afweging.  Want  wij  gaan  voor  dat
regioconcept, wij zien daar de voordelen van en daarom accepteren wij ook die grotere tram in de kleine
binnenstad.

De heer OFFERMAN (Stadspartij): Mijnheer Seton, ik hoorde ook de heer De Rooij zoiets zeggen. Zou
er  sprake  kunnen  zijn  van  een  camelnose?  Een  camelnose,  mensen,  betekent  dat  we  een  stadstram
aanschaffen voor 300 miljoen euro en dat er straks voor 800 miljoen nog regionale flauwekul bijkomt.
Dat is de camelnose. Hoe zou u daar op reageren?

De heer SETON (CDA): Weer een nieuwe term, voorzitter. We leren nog steeds bij. Wat u schetst is ook
een beetje mijn vraag. Kijk, wij investeren nu in een tram die eigenlijk voor stadse maatstaven te duur en
te groot en te zwaar is. Dat moet je niet willen in de stad, dan kom ik bij uw standpunt. Maar omdat ik in
het regioconcept geloof wil ik dat accepteren. Als dat regioconcept nou weg zou vallen of onder druk zou
komen te staan, of misschien zoals D66 zei: ‘dat zien we dan wel weer’, dan heb je een heel andere
situatie. En dan kan ik me voorstellen dat je ook minder wilt investeren. Dus graag een reactie van het
college daarop.
Dan  het  Vinkenstraattracé,  door  iedereen  gewild,  maar  nog niet  betaald.  Het  college  is  resoluut:  de
Vinkenstraat wordt hem niet.  En dan kan het  college wel zeggen dat  er  vandaag geen onomkeerbare
besluiten worden genomen, maar dit is er een. Als we nu niets doen is het Vinkenstraattracé passé. Als de
raad goedkeurt wat het college voorstelt, dan gaat de aanbesteding morgen verder. De voorbereidingen
zijn al klaar, dan starten we. 
Voorzitter, eerlijk gezegd zitten wij  er wel  mee in onze maag.  Natuurlijk begrijpen wij  de financiële
consequenties als geen ander. Maar wij vinden het opvallend dat het college over de 17,5 miljoen redelijk
nuchter doet: ‘een haar in de soep’. Terwijl het potentieel levensbedreigend is voor de tram. Er is geen
snipper van een begin van dekking door het Rijk om te zeggen dat zij die 17,5 miljoen, omdat wij het zo
netjes vragen, gaan vergoeden. Dat weten we niet. Terwijl aan de andere kant heel zwaar wordt gedaan
over de Vinkenstraat, waar je daar toch ook kunt nadenken over de financiering. 

De heer DE ROOIJ (PvdA): Ik begin nu de draad van uw betoog een beetje kwijt te raken. Er is een
mogelijk financieel risico van 17,5 miljoen. Het heeft zich nog niet voorgedaan. Het zou kunnen. Het
wordt tijdig bemerkt, het werd ‘een haar in de soep’ genoemd. Er is een zeker financieel tekort als je de
Vinkenstaat wilt doen. Ik begrijp nu de CDA-fractie niet meer. Wat wilt u nu? 

De heer SETON (CDA): Ik ben het niet eens met uw inschatting van het eerste probleem. U zegt: er is
een mogelijk risico. Er is helemaal geen geld. Die 17,5 miljoen is er gewoon niet, dus het risico dat die er
niet komt ligt er gewoon. Je kunt wel zeggen dat het geld weg zou kunnen zijn, maar het geld is er
gewoon niet. We moeten dat volledig nog binnen zien te halen.
En  wat  ik  daarbij  vooral  zo  belangrijk  vind,  is  dat  we  het  zo  vaak  hebben  over  die  economisch
structurerende werking. Vandaar daar ook mijn interruptie met de SP. En dat is de Oosterparkweg, het
Wielewaalplein en …

De VOORZITTER: De heer De Rooij wilde nog wat vragen.
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De heer DE ROOIJ (PvdA): Ik heb een vergelijking gemaakt met twee gevallen. Die 17,5 miljoen die
volgens mij mogelijk een probleem is en volgens u een probleem ís. Daar tilt u zwaar aan. Terecht, dat
deel ik met u. Over het bedrag voor de Vinkenstraat, waarvan we zeker weten dat het er niet is, doet u
heel luchtig. Ik kan dat niet rijmen. 

De heer SETON (CDA): Misschien zit hem dat in dat luchtige. Ik doe over beide niet luchtig, want ik
vind beide een probleem. Maar ik merk bij u en bij mij een zodanige wens dat we die Vinkenstraat tot het
uiterste moeten proberen door te rekenen. De laatste kans vasthouden, waardoor ik nu vraag: waarom
gaan we hem nu al loslaten? We beslissen nu over de aanbesteding; je zou ook kunnen zeggen: we gaan
een dubbele aanbesteding doen, waarbij die nog steeds in de lucht blijft. Ik zou de eerste zijn die, als dan
blijkt dat het allemaal niet kan, we zijn dan ook een tijdje verder – de scopewijzigingen van de heer
Luhoff … – ik zou de laatste kans willen grijpen om dat tracé wat we allemaal zo graag willen, om dat in
de benen te houden. Ik heb nu het idee dat we op basis van de berekeningen die er nu liggen te vroeg gaan
zeggen: nee, dat Vinkenstraattracé dat moet maar niet. Als we dat nu beslissen dan is hij echt weg. Dat is
een onomkeerbaar besluit. 
Ik noemde de nadelen. Als het Oosterhamriktracé doorgaat, verliezen we in een deel van de stad rond de
Korrewegwijk  een  aantal  buslijnen,  dat  toch  tot  een  verschraling  zou  leiden  en  zeker  niet  tot  een
verbetering van het openbaar vervoer, zoals de SP zo graag wil. En qua verkeer, vooral in de periode rond
de verdiepte aanleg van de Zuidelijke Ringweg, kan een goede verkeersontsluiting aan die kant van de
stad veel druk opvangen, dus er is veel voor te zeggen. En mijn boodschap is: waarom gaan we niet nu al
zeggen: hij moet het absoluut niet worden?
Daarbij  komt  dat  we  het  tracé  nu  al  om financiële  redenen  afwijzen,  terwijl  de  kosten  pas  na  de
aanbesteding helder worden. Gooien we de handdoek niet te vroeg in de ring? 
Voorzitter, nog een paar kleinere dingen. Ik heb in de commissie de nadelen genoemd van de dekking uit
het budget van de ringwegen. Daar heeft de wethouder het niet over gehad, terwijl ik toch een voorbeeld
noemde over de Westelijke Ringweg, waarin het college eerder heeft aangegeven dat daar een verdieping
mogelijk zou zijn. En kan dat dan nog als we het spaarpotje dat we jaarlijks vullen, zomaar weghalen?
Het punt van de Stadspartij over het doorrekenen van de risico’s is ook een vraag die wij op een andere
manier al in de commissie hebben gesteld, wat is daar de reactie op?
We hebben ook in de commissie gevraagd of de aannames nog kloppen. We zijn al heel lang bezig met
die tram. Kloppen de aannames van de groei van de reizigers nog? Als dat zo is dan zitten we op de goede
weg. Als dat niet zo is, net zoals het regioconcept, dan komt die tram weer in een ander daglicht te staan.
Ook wij hebben een opvatting over inpassing van parkeren en groen en we hebben daar een voorkeur in.
Ik begrijp dat er nog een paar dingetjes te regelen zijn, maar inpassing was het laatste woord, voorzitter.
Ik sluit af met een citaat van de heer De Rooij: “Zonder risico’s wordt het moeilijk in de toekomst meer te
doen dan zand te vervangen in de zandbak.” Ik wil de laatste kans pakken om het Vinkenstraattracé nog
mogelijk te maken. Dank u wel.

De VOORZITTER: Het woord is aan mevrouw Jongman van de fractie van de ChristenUnie.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Voorzitter, dank u wel. Na het enorme baalmoment van vorige
week, zo kun je het wel omschrijven, over de brief van 17 miljoen, heeft onze fractie best wat vragen
moeten beantwoorden. Deze brief had en heeft effect op de beeldvorming van het project, omdat het naar
buiten toe lijkt alsof we al 17 miljoen euro verlies hebben geleden. En dan zeggen mensen: ‘Nou, zie je
wel? Ik heb het al eerder gezegd.’ Maar als je het dan uitlegt dat er een fout gemaakt is, omdat een grote
onzekerheid als zekerheid is berekend in een verder conservatieve begroting, en als je zegt: het college
heeft gezegd ‘307 miljoen blijft 307 miljoen’, dan komt er iets van begrip, maar dit heeft allemaal wel een
behoorlijke impact gehad. 
Daarom, hoe je het ook wendt of keert en hoe je er ook politiek tegenover staat, het project RegioTram is
een omvangrijk project waar grote maatschappelijke en financiële belangen mee zijn gemoeid. 
In de raadscommissie van vorige week heeft onze fractie voorgesteld om als raad een eigen onderzoek
naar  bijvoorbeeld  de  businesscase  te  doen.  Immers,  de  gemeenteraad  heeft  een  zelfstandige,
controlerende taak, waarbij ik nadrukkelijk heb aangegeven dat wat ons betreft controle gebaseerd is op
vertrouwen. Een eigen onderzoek heeft daarentegen ook nadelen. Het doel dat de ChristenUnie beoogde
is inzoomen op het project en daarom stel ik u voor een tijdelijke commissie RegioTram in te stellen die
op aangeven van de raad bepaalde onderdelen zelf nader gaat controleren en een specifiek onderdeel
extern  laat  onderzoeken.  Hierbij  is  dan  het  voordeel  dat  de  raad  veel  meer  invulling  geeft  aan  zijn
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controlerende functie. Ik dien hiervoor een motie in en beveel deze tijdelijke commissie van harte bij u
aan, om hier de controlerende taak van de raad te versterken.
Vandaag staan wij op het punt van weer een stapje verder in het project RegioTram.

De VOORZITTER: Wilt u de motie nu indienen?

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Straks, aan het eind van mijn betoog.

De VOORZITTER: Nou, zo doen we dat niet, volgens mij. Maar goed, maakt u uw betoog maar af. Als u
een motie indient, kan die deel uitmaken van de beraadslaging, dan kan zij gekopieerd worden en dan kan
zij zo snel mogelijk door de raadsleden gelezen worden. Dus geeft u haar maar aan mij, dan laat ik haar
verspreiden.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): In de acht jaar dat ik hier nu sta heb ik het nog nooit zo gedaan.
Dit is een unicum voor mij. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Het is een motie, met het verzoek neem ik aan, dat weet ik zeker dat het
al eerder aan de orde is geweest, met het verzoek aan het college een tijdelijke commissie RegioTram in
te stellen.

Motie 3: ‘Tijdelijke commissie RegioTram’(ChristenUnie):

“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 20 oktober 2010, besprekende
het raadsvoorstel RegioTram – start voorbereiding aanbesteding.

Overwegende dat:
- het  project  RegioTram een  omvangrijk  project  is  waar  grote  maatschappelijke  en  financiële

belangen mee zijn gemoeid;
- de gemeenteraad een zelfstandige controlerende taak heeft.

Van mening dat:
- het daarom wenselijk is om ten behoeve van een zelfstandige oordeelsvorming door de raad de

door  het  college  en  het  trambureau  aangeleverde  informatie  op  voorstel  van  de  tijdelijke
commissie RegioTram op nader te bepalen onderdelen te controleren én voor een nader te bepalen
specifiek onderdeel door een externe deskundige onderzoek te laten verrichten, onder begeleiding
van de tijdelijke commissie RegioTram;

- de input voor de controlerende taak van de tijdelijke commissie RegioTram geleverd dient te
worden door de leden van de raad;

Verzoekt het college:
- een tijdelijke commissie RegioTram in te stellen; in overleg met het presidium qua bemensing en

in overleg met de griffie qua ondersteuning.

En gaat over tot de orde van de dag.”

De VOORZITTER: De motie wordt gekopieerd en dan kunt u uw betoog vervolgen.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie):  Dank u wel,  voorzitter. We staan op het  punt weer een stapje
verder te zetten in het project RegioTram. In dit project staan wij op twee derde van het totaal, zoals ik
begrepen heb, en we hebben nog een derde te gaan, maar we komen steeds dichter bij de eindstreep. En
iedere keer, ik wil het ook geen fuik noemen, zoals de heer De Rooij ook al benadrukte, want dan krijg je
inderdaad het gevoel dat je klem komt te zitten, komen we wel steeds een stapje verder. Daarbij is het in
ieder geval van belang om scherp te blijven en kritisch te kijken. 
Ik hecht eraan om in dit  betoog te benadrukken dat de bereikbaarheid van de stad een onderwerp is
waarvoor een oplossing is gezocht, vanuit de Regiovisie Groningen-Assen. En dus een gedeelde politieke
verantwoordelijkheid  heeft  gekregen  in  al  die  raden  en  Staten  die  hier  aan  meedoen  en  waarbij
gezamenlijk naar een oplossing is gezocht. En die oplossing is niet ineens aan komen waaien gisteren,
daar zijn we inderdaad al een hele tijd mee bezig. 
En  die  oplossing  ligt  voor  in  het  concept  RegioTram,  een  concept  waarvan  de  ChristenUnie  heeft
aangegeven er steeds enthousiaster van te worden, omdat wij denken dat versterking van het openbaar
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vervoer door middel  van de RegioTram een bijdrage levert  aan de bereikbaarheid van de stad,  maar
daardoor ook een bijdrage levert aan de leefbaarheid van het ommeland. 
Immers,  ik  moet  er  niet  aan  denken  dat  er  naast  weidewinkels,  zoals  die  elders  in  Europa  zijn,
bijvoorbeeld in Frankrijk, ook weideziekenhuizen komen en weide-universiteiten. Wij constateren ook
dat veel mensen hier met plezier in de stad komen werken, maar met evenveel plezier weer naar huis gaan
in het ommeland, waar ze meer rust en ruimte hebben als ze ’s avonds thuis zijn.
Ik vind het toch wel bijzonder hoe de VVD de raad nog geprobeerd heeft te overtuigen van de Translohr.
Daar heeft ze al eerder pogingen toe gedaan. Op zich heb ik bewondering voor dat aspect, maar onze
fractie, dat heb ik in de commissie ook al aangegeven, heeft veldonderzoek gedaan. En dat viel wat ons
betreft  tegen,  want  het  grootste  nadeel  is  dat  het  niet  het  concept  en  het  raamwerk  ‘regiorail’ kan
afdekken. En dat is dus een tekortkoming in het probleem dat in het hele raamwerk regiorail gedeeld
wordt. 

De heer EVENHUIS (VVD): Dank voor het compliment voor de VVD, maar wij hebben niet de illusie
dat wij vandaag de raad kunnen omturnen qua gedrag. Maar we hebben het in de week gelegd en we gaan
het ook op andere plekken in de week legen. Alle gremia in bestuurlijk Noord-Nederland moeten er nog
over beslissen, want we nemen geen onomkeerbaar besluit nu, dus we hebben nog een hele tijd te gaan.

De heer PRUMMEL (Stadspartij): Voorzitter, in de Staten is een presentatie van de Translohr geweest,
waaraan ook de ChristenUnie in de Staten heeft deelgenomen en daar werd duidelijk gemaakt dat de
Translohr wel degelijk bruikbaar is als verbinding met onze forensenplaatsen.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Ik heb de stukken van de Staten ook gelezen en daarin wordt de
Translohr wat betreft het raamwerk regiorail tenietgedaan. Dus in die zin is het voor mij wat de Staten
betreft in de voordracht niet meer aan de orde, hoeveel moeite de VVD ook doet. 

De heer EVENHUIS (VVD): U bedoelt GS? 

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Dat bedoel ik ook. Dank u wel.
Er zijn nog zeven overgebleven punten na het debat van vorige week die wij graag kritisch opbouwend in
dit debat in willen brengen.
De bereikbaarheid van het UMCG is een thema dat wij nu graag onder de aandacht willen brengen. Er
zijn in het verleden toezeggingen gedaan over het gebruik van het Oosterhamriktracé. Er is een pilot
geweest met vrachtauto’s en ondanks het toekomstig oplossend vermogen van de RegioTram blijven er
natuurlijk auto’s in de compacte binnenstad gaan en komen. De vraag aan het college is:  hoe gaat u
hiermee om? Eventueel dien ik in tweede termijn hierover een motie in.
De betrokkenheid van de adviesraden. In gesprek met de adviesraad gehandicaptenbeleid kwam ik er
achter dat in sommige gevallen een project al af is en de ervaringsdeskundigen te laat zijn bevraagd op
hun inbreng. Ondanks het inclusieve beleid van het college wil ik dit heel graag voorkomen. Wij willen
immers graag de meest toegankelijke binnenstad in 2018 zijn. Ik vraag in eerste termijn bij motie aan het
college hoe het deze adviesraad gehandicaptenbeleid en de ouderenraad verder betrekt in de planvorming.
En dan is het de bedoeling dat ik haar nu indien? 

De VOORZITTER: Ik doe het  niet  voor mezelf  hoor, ik doe het voor u, zodat  uw collega’s zo snel
mogelijk kennis kunnen nemen van de tekst. Dus u kunt haar gewoon doorgeven. Het gebeurt natuurlijk
vaak dat moties aan het eind van een betoog worden ingediend en dan loopt men vaak hier langs. En
nogmaals, ik wil graag dat de raad zo snel mogelijk kan beschikken over de tekst en dat we er ook niet op
hoeven te wachten. Maar we zullen het er anders in het presidium nog eens met elkaar over hebben.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): U merkt aan mij dat ook voor mij een cultuurverandering lastig is.

De  VOORZITER:  Ja,  maar  we  hebben het  er  gewoon nog een keer  met  elkaar  over  wat  het  meest
praktisch is. 

Motie 4: ‘Betrokkenheid adviesraden’(ChristenUnie, SP en Student en Stad):

“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 20 oktober 2010, besprekende
het raadsvoorstel RegioTram – start voorbereiding aanbesteding.
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Overwegende dat:
- het college heeft aangegeven een inclusief beleid te willen voeren;
- Groningen de ambitie heeft om in 2018 de meest toegankelijke binnenstad te zijn;
- onderdeel van die ambitie goede toegankelijkheid en bereikbaarheid van het openbaar vervoer is;
- in de praktijk gebleken is dat inbreng van ervaringsdeskundigen te laat wordt meegenomen in de

uitvoering van projecten.
Van mening dat:

- het daarom wenselijk is om de adviesraad voor het gehandicaptenbeleid en de ouderenraad op tijd
te  betrekken bij  het  invullen van de  ambities  van toegankelijkheid  en  bereikbaarheid bij  het
project RegioTram.

Verzoekt het college:
- de raad binnen drie maanden te informeren over hoe de adviesraad voor het gehandicaptenbeleid

en de ouderenraad worden betrokken bij de verdere voortgang van het project RegioTram.

En gaat over tot de orde van de dag.”

De VOORZITTER: De motie wordt dus nu onmiddellijk gekopieerd en verspreid. Gaat u verder.

Mevrouw  JONGMAN  (ChristenUnie):  Dank  u,  voorzitter.  Wij  hebben  een  vraag  gesteld  over  het
doorrijden verder de regio in. Het college heeft geantwoord dat het om greep te krijgen op de situatie
2020 een voorstel gaat inbrengen in de stuurgroep Regio Groningen-Assen. Ik vraag hier aan het college
om ons over deze verdere stappen nader te informeren, want zonder eindbeeld zoals dat in het raambeeld
staat, is er wat ons betreft geen RegioTram. En daarin verschil ik van mening met D66, want ik kijk naar
het eindbeeld.
Als  vierde  de  financiën.  Andere  partijen  hebben hier  ook over  gesproken.  We hebben ook nog wat
technische vragen gesteld,  waarop het  college onder andere antwoordt:  “Een aantal risico’s is  niet  te
beprijzen en komt dus niet tot uiting in de businesscase”, of: “Deze risico’s worden meegenomen in de
bepaling  van  het  weerstandsvermogen;  sommige  aanvullende  eisen  worden  niet  gewaardeerd  in  de
businesscase”. Dit heeft allemaal eigenlijk weer nieuwe vragen bij onze fractie opgeroepen. En dan keer
ik weer even terug naar de uitspraak van het college: “307 is 307”. Ik sluit aan bij wat de PvdA daarover
gezegd heeft: Gaat u die risico’s expliciet benoemen? Hoe gaat u die in kaart brengen? En hoe gaan we
die dan handelen? Waarbij ik er wel aan hecht om even op te merken dat ik niet eerder in de stukken van
de RegioTram heb gelezen dat als het niet kan voor dit  geld, we er dan mee stoppen. En daar staan
duidelijke zinnen over in de stukken, dus die gaven weer hoop, maar toch is dit een aspect dat bij alle
partijen naar voren komt.
Als  vijfde  punt:  de  ondernemers.  Ik  had  nog  een  vraag  hoe  het  voor  de  ondernemers  zit  met  de
bereikbaarheid  tijdens  de  verbouw. Ik  heb  als  antwoord  gekregen dat  het  een  eis  wordt  richting  de
marktpartijen, om de overlast te beperken en de bereikbaarheid optimaal te houden. Daar houd ik het
college heel graag aan en ik vraag nog speciale aandacht voor de ondernemers in de Oosterstraat, omdat
het in deze straat van het grootste belang is dat zonder halte, met  strengelspoor, zonder fietsroute, de
aantrekkelijkheid van deze straat extra gewaardeerd gaat worden. Hebt u hier plannen voor of extra inzet
om de Oosterstraat die toch wel de bottleneck van de afgelopen tijd is geweest, tegemoet te komen?
Als zesde punt bezien we nog de nieuwe businesscase op de betekenis van besparing op het ov en de
BDU-gelden. Dat is nog niet duidelijk omdat het regeerakkoord nog niet duidelijk is, maar daar bezien we
de herziene businesscase op.
En als laatste de routetijdtabel. Ik weet niet wie er over begon, maar ik heb het even snel bekeken en op
een gegeven moment zit er een soort radiostilte van acht maanden in. Daar heeft onze fractie best wat
moeite  mee.  Kan  het  college  aangeven  wat  die  radiostilte  in  werkelijkheid  inhoudt,  zonder  de
vertrouwelijkheid geweld aan te doen? Acht maanden stilte vind ik wat erg lang voor een groot project. 
Ik laat het hierbij. Dank u, voorzitter.

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan is nu het woord aan mevrouw Krüders van Student en Stad.

Mevrouw KRÜDERS (Student  en Stad):  Mijn voorgangers hebben al  een beetje  aangestipt  waar  we
vandaag  over  gaan  beslissen:  lijn  1,  de  route  van  lijn  2,  de  financiering  van  het  project  en  de
reserveringen voor de tijd van de aanbestedingsprocedure. 
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Vorige week was er in een keer een opsplitsing van twaalf minuten, gingen we terug in de tijd naar zes
minuten, dus ik zal vandaag stilstaan bij een drietal onderwerpen, namelijk de visie van Student en Stad,
de tram in het algemeen en de verschillende lijnen en de financiën.
Mijn eerste punt is onze visie op de tram. We hebben altijd gezegd dat de binnenstad het domein is van de
fietser en de wandelaar. Maar als men zich dan in de stad moet verplaatsen, dan is het openbaar vervoer
eigenlijk  de  eerstvolgende  optie.  Eigenlijk  nog voordat  men  gaat  denken van  ‘laat  ik  de  auto  gaan
pakken’. En dan zijn we van mening dat we op zo’n duurzame, efficiënte, comfortabel mogelijke manier
mensen moeten vervoeren in en naar de stad toe. Een tram voldoet in principe aan deze voorwaarden,
want hij is schoon, comfortabel en kent een grote vervoerscapaciteit. Het is ook nog eens zo dat een tram
een grote economische stimulans geeft aan de wijken waar hij rijdt en vooral ook waar de stops zijn.
Daarnaast  heeft  hij  ook nog een  lagere  drempel  dan  bijvoorbeeld  een  bus.  Er  is  toch  een  bepaalde
zekerheid dat een tram wel zal rijden; bij een bus is er toch een zeker gevoel dat hij wat later kan zijn. 
Er  zijn  verschillende  reizigersonderzoeken gedaan en  die  laten  ook zien  dat  het  reizigersaantal  gaat
toenemen. Of dat werkelijk zo zal zijn, zullen we in de toekomst gaan ondervinden, maar we moeten er in
ieder geval op voorbereid zijn. Want er gaat in onze ogen wel degelijk een probleem ontstaan als de
reizigersaantallen gaan toenemen en we moeten dan natuurlijk wel voorkomen dat de stad dichtslibt met
allerlei bussen.
Een goed tramnetwerk kan er  dan ook voor zorgen dat  de mensen het openbaar vervoer zullen gaan
gebruiken. Al betekent dat niet dat er geen fijnmazig busnetwerk meer zou moeten bestaan dat aansluit op
de  verschillende  vervoersmogelijkheden.  Een  tram  moet  dan  ook  een  aanvulling  zijn  op  het
openbaarvervoersnetwerk.  Want  ook  vanuit  de  wijken  en  de  omliggende  gebieden  die  de  tram niet
aandoet moet het mogelijk zijn om met het openbaar vervoer van A naar B te komen. 
De veiligheid van de fietser moet te allen tijde gegarandeerd zijn. Fietsers moet je inderdaad verleiden om
een andere route te nemen dan de tram doet.  De wethouder reageerde vorige week in de commissie
positief  op het  voorstel  om de weg voor het  stadhuis in ere te herstellen en hier  mogelijkerwijs een
fietspad voor een verbinding tussen de Oude Ebbingestraat en de Gelkingestraat te maken. Ik hoor dan
ook graag van de raad wat zijn mening is en dien dan ook op dit punt een motie in. Deze ligt al bij de
voorzitter op tafel.

Motie 5: ‘Fietspad voor het Stadhuis langs’ (Student en Stad):

“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 20 oktober 2010, besprekende
het raadsvoorstel RegioTram – start voorbereiding aanbesteding.
 
Constaterende dat:

- wanneer de tram door de Oosterstraat zal gaan rijden, er geen ruimte meer zal zijn voor fietsers,
dit vanwege de veiligheid voor de fietsers;

- de hoofdroute voor fietsers via de Gelkingestraat – Grote Markt – Oude Ebbingestraat (en vice
versa) zal zijn;

- in het verleden een weg voor het stadhuis heeft gelopen.
Van mening dat:

- Groningen een echte fietsstad is en moet blijven;
- fietsers moeten worden ontmoedigd door de Oosterstraat te fietsen;
- omwille van de veiligheid van de fietsers fietsroutes zoveel mogelijk gescheiden moeten worden

van de tramroute;
- om fietsers aan te moedigen gebruik te maken van de bedoelde hoofdroute Oude Ebbingestraat –

Grote Markt – Gelkingestraat, zij een aparte fietsstrook voor het stadhuis langs moeten krijgen;
- hierbij rekening moet worden gehouden met de ingang van het stadhuis (vanwege onder meer

trouwerijen) en de markt.
Verzoekt het college:

- bij de aanleg van een fietsstrook in het kader van de tramplannen en de herinrichting van de Grote
Markt de mogelijkheid tot aanleg van een afzonderlijke fietsstrook voor het stadhuis langs te
onderzoeken en mogelijkerwijs te verwezenlijken.

En gaat over tot de orde van de dag.”

De VOORZITTER (na een opmerking uit de raad): De tijd van het voorlezen van de motie gaat niet af
van de spreektijd. Ik vind ook niet dat we het er nu over moeten hebben. We doen het toch altijd zo? We
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zullen het er nog over hebben. De motie maakt deel uit van de beraadslaging en wordt nu gekopieerd en
verspreid. 

Mevrouw  KRÜDERS  (Student  en  Stad):  Voorzitter,  dan  kom  ik  bij  mijn  tweede  onderwerp:  de
verschillende lijnen. Er is heel veel inspraak geweest. Daar zijn veel goed ideeën uit voort gekomen en
het plan is ook op een aantal punten aangepast. Maar niet iedereen is blij met de tram. Dat is te begrijpen,
maar  dat  maakt  de taak voor ons politici  ook lastig.  Want je wilt  natuurlijk zoveel mogelijk mensen
tevreden stellen. Maar soms moet je ook beslissingen nemen in het kader van het algemeen belang. Het is
inderdaad vervelend voor personen die een rechtstreekse verbinding op het hoofdstation verliezen, maar
daarom moeten wij zorgen dat de overstap zo soepel mogelijk en ook zo snel mogelijk verloopt. Ondanks
dat  wij  een groot  voorstander  zijn  van de fiets  en het  openbaar  vervoer  moet  ook aandacht  worden
besteed aan de bereikbaarheid van gebieden rondom de tram. Wij gaan er dan ook van uit dat dit in goed
overleg gaat met de betrokkenen en hier bedoel ik met name het UMCG mee.
Vorige week stipten wij ook nog even de Ramblas aan, waarbij we aangaven dat het ons erom gaat hoe
we de Ramblas het beste kunnen behouden. Daarom zullen we ook samen met de VVD en de Stadspartij
een motie indienen met het verzoek om de Ramblas, wellicht in een wat kleinere vorm, c.q. aangepaste
vorm te behouden als de tram hier gaat rijden.

Motie 6: ‘Behoud Ramblas’ (Student en Stad, VVD en Stadspartij):

“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 20 oktober 2010, besprekende
het raadsvoorstel RegioTram – start voorbereiding aanbesteding.

Constaterende dat:
- de  Ramblas  op  het  Kattendiep  een  waardevolle  toevoeging  is  aan  het  terrassenaanbod  in

Groningen;
- in  het  schetsontwerp voor  de  tram uit  is  gegaan van parallelwegen aan  beide zijden van  de

trambaan en het hierdoor onzeker is of de Ramblas kan blijven bestaan.
Van mening dat:

- de Ramblas, wanneer de parkeergarage aan het Damsterdiep opengaat, een extra toevoeging is
voor het publiek dat gebruik gaat maken van deze parkeergarage;

- behoud van de Ramblas goed is voor Groningen en haar uitstraling en zorgt voor een levendige
uitstraling in dit gebied;

- bij de inrichting van dit gebied zoveel mogelijk rekening moet worden gehouden met behoud van
de Ramblas, eventueel in een andere vorm.

Verzoekt het college:
- bij de uitwerking van het voorlopige ontwerp van lijn 1 rekening te houden met ruimte voor de

Ramblas.

En gaat over tot de orde van de dag.”

De VOORZITTER: De motie maakt deel uit van de beraadslaging en wordt gekopieerd.

Mevrouw  KRÜDERS  (Student  en  Stad):  Ten  aanzien  van  lijn  1  zijn  wij  niet  tevreden  met  de
beantwoording over de plaatsing van een halte Zernikelaan. Wij hadden graag gezien dat de halte meer
richting de gebouwen geplaatst  zou worden en door middel  van een looproute vanaf het P+R-terrein
mensen op deze manier vanaf het P+R-terrein op de tram zouden krijgen. Het antwoord dat de loopbrug
de afstand tot de ACLO verkleint is natuurlijk onzin, want de route blijft even lang. Of je nou zo loopt of
zo loopt (beeldt de route uit), de afstand is hetzelfde. 
Voorzitter, mijn derde onderwerp heb ik samengevat onder het kopje Financiën. De heer Gijsbertsen vatte
het goed samen door het bericht over het foutje in de businesscase; dat je dan gaat twijfelen aan de
informatie die je tot nu toe hebt ontvangen. De aanbestedingsprocedure die gaat volgen is nieuw voor ons.
Dat  betekent  dat  de  kennis  omtrent  deze  procedure  in  eerste  instantie  ook  niet  in  huis  is.  De
functionarissen  van  allerlei  commissies  die  ingesteld  worden  moeten  er  wel  voor  zorgen  dat  deze
procedure zorgvuldig en effectief wordt doorlopen. Het afkopen van risico’s op deze schaal om de druk
op het eigen weerstandsvermogen te verkleinen is ook nieuw. D66 stipte het net ook aan toen zij sprak
over  de  verschillende  risico’s die  dit  plan  kent.  We worden dan  ook inderdaad graag  op  de  hoogte
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gehouden van deze procedures. Dan kunnen we na afronding van het project ook bekijken in hoeverre
deze twee nieuwe aanpakken wenselijk zijn.
Veel keuzes moeten nog gemaakt worden. Dat zal gebeuren in de aanbestedingsprocedure. De marktpartij
die uiteindelijk wint zal een gecompliceerd project binnenhalen, waar wij als raad uiteindelijk nog de
final go voor zouden moeten geven. Wij zijn er een voorstander van dat de aansturing bij het ov-bureau
zal  worden  gelegd,  want  zo  kan  er  een  optimaal  ov-netwerk  worden  uitgerold,  waarbij  alle
vervoersmodaliteiten goed op elkaar aansluiten.
Gevraagd wordt een reservering van 103,1 miljoen euro, met een maximum van totaal van 307 miljoen
euro voor het totale project. Daarnaast is er nog een aantal kosten dat onbekend is. Ik denk hierbij aan het
weerstandsvermogen, maar ook de kosten die nog gemaakt moeten worden binnen de organisatie. Ook
deze  kosten  willen  wij  meenemen  in  onze  finale  afweging.  We  gaan  er  dan  ook  van  uit  dat  de
eerstvolgende keer dat wij hier over spreken, wat na de aanbestedingsprocedure zal zijn, er ook meer over
deze  kosten  bekend  zal  zijn.  Dat  zal  bijvoorbeeld  ook  het  moment  zijn  om  te  praten  over  onze
aangescherpte businesscase. De suggestie van de ChristenUnie om hier als raad dichter op te gaan zitten
ondersteunen  wij  van  harte.  De  opmerking  van  de  PvdA over  de  businesscase  en  de  aanbesteding
ondersteunen wij ook. Wij zouden inderdaad eens een kijkje in de keuken moeten gaan nemen van andere
gemeenten. Je zou ook kunnen zeggen ‘beter goed gejat dan slecht bedacht’.
De vraag is nog wel waarom de wethouder er uiteindelijk niet voor gekozen heeft om punt IX van het
voorstel te wijzigen in: ‘kennis te nemen’ van het rapport De businesscase, in plaats van ‘in te stemmen’.
Ik wil hierop graag een antwoord van de wethouder.

De VOORZITTER: Mag ik u vragen om iets rustiger te zijn, want mevrouw Krüders kan er nauwelijks
bovenuit komen?

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Het lastige van de komende tijd is dat dit project niet op zichzelf
staat  en dat  het  project  niet  binnen een maandje  voltooid zal  zijn.  De planning in dezen is  dan ook
essentieel,  ingewikkeld  en  uitdagend.  Ook  zal  het  in  de  aanbestedingsprocedure  een  belangrijk
aandachtspunt moeten zijn. We gaan ervan uit dat hier dan ook scherp op zal worden toegezien. 
We zijn het eens met het punt van de SP over de compensatie van de ondernemers. Ik laat het hier dan
maar bij. Doordat de stad op de schop gaat zal er zeker een grote rol zijn voor de nog op te stellen
evenementenkalender. We moeten ons ervan bewust zijn dat het niet alleen gaat om de Grote Markt, of
om de Diepenring, maar dat we aantrekkelijk blijven. Ook tijdens de tramwerkzaamheden, waar dan ook
in de stad, moet ervoor gezorgd worden dat Groningen aantrekkelijk en bereikbaar blijft.
Concluderend,  voorzitter,  Student  en  Stad  is  een  groot  voorstander  van  een  groot
openbaarvervoersnetwerk,  waarbij  de  tram in  onze ogen een  goede aanvulling  zou zijn.  Uiteindelijk
zullen we pas  in  2012 de uiteindelijke go,  of  wellicht  de  no go geven.  Maar  tot  die tijd  is  het  niet
uitgesloten dat er kinken in de kabels zullen komen. Wellicht is het een goed idee om toch naar een plan
B te kijken. Een aantal voorzetten is al gedaan door verschillende personen. Voordat de Stadspartij uit
haar stoel opspringt: ik wil niet per se nu eisen dat we deze plannen moeten gaan opzetten, maar ik hoop
wel dat het college zich bewust is dat er wellicht een plan B nodig zou kunnen zijn. Daarnaast kan het
geen kwaad als wij de vinger aan de pols houden en dat zullen wij dan ook zeker doen. 

De VOORZITTER: Dan is in laatste instantie van de kant van de raad het woord aan de heer Kelder van
de Partij voor de Dieren.

De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Dank u wel, voorzitter. De tijd is gelukkig voorbij dat wij
zouden moeten pleiten voor het afschaffen van paardentrams en hondenwagens, maar de Partij voor de
Dieren heeft natuurlijk een mening over de tram. De Partij voor de Dieren vindt dat Nederland fors moet
investeren  in  openbaar  vervoer.  Auto’s  zijn  water-  en  grondstofverslindend  in  de  productie  en
energieverslindend en milieubelastend in het gebruik. Faciliteer de burger dan in goed openbaar vervoer.
Dan komt het college in een tijd van bezuinigen met een zeer ambitieus plan: de RegioTram. Een tram die
bedoeld is om mensen vanuit de provincie linea recta naar de stad te krijgen. Dat is eigenlijk zo mooi dat
wij het wel zouden moeten ondersteunen. Maar, ik heb ook wel een paar kanttekeningen.
Allereerst  delen wij  de  zorgen met  GroenLinks aangaande de faunapassages bij  de Zonnelaan en de
ecologische structuur bij  de Oosterhamrikkade. Verder delen wij  de zorg die verschillende fracties al
uitten aangaande de kosten en de zorg over de autobereikbaarheid van het UMCG en de voorkeur voor
het Vinkenstraattracé. 
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Maar er is nog iets anders. Er moeten 750 bomen aan de kant. We roepen het college op om zijn uiterste
best te doen om deze te verplanten. We zijn verder van mening dat bij herplanten niet alleen gekeken
moet worden naar de grootte van een boom, die behoorlijk moet zijn, maar ook naar het type boom. De
ecologische waarde van een eik en een linde is bijvoorbeeld even groot, wat inhoudt dat er veel dieren,
zoals insecten, op of in leven. We willen graag dat dit soort bomen worden geplant. Bovendien moet het
binnenstedelijk gebied er in ieder geval niet op achteruit gaan en wat ons betreft op vooruit gaan. Met het
vaststellen van de Groenstructuurvisie zijn die afspraken toch ook gemaakt?  
We  hebben  verder  problemen  met  de  geplande  plek  van  de  remise.  Er  moeten  daar  veel  bomen
verdwijnen  en  we  zouden graag  zien dat  hier  nog eens kritisch naar  gekeken wordt,  samen  met  de
universiteit, die ook graag zo groen mogelijk wil inrichten. Er gaat veel op de schop; gebruik dit moment
om alles zo groen mogelijk en zo mooi mogelijk in te richten. 
Ook willen wij de tram niet over de Grote Markt. 
Wij zijn voor de koppelingsvariant, die in onze optiek een opsplitsingsvariant moet worden, waarbij de
tram zich splitst en het tracé van lijn 1 pas bij het UMCG begint. De stad blijft daardoor mooier, ligt niet
jarenlang overhoop en het milieu binnen de stad blijft behouden. Waarom zoveel kosten gemaakt om de
Grote Markt te verbeteren en intiemer te maken om er vervolgens met een tram overheen te denderen?
Met het geld dat uitgespaard wordt, kan bijvoorbeeld het Vinkenstraattracé bekostigd worden. Er komen
nog veel beslismomenten voordat we in de tram kunnen stappen. Toch is het belangrijk om vanaf het
begin een vaste koers uit te stippelen naar de meest duurzame en groene oplossing. In hoeverre wordt er
met de aanbestedingsprocedure rekening gehouden met de meest duurzame tram?

De  heer  GIJSBERTSEN  (GroenLinks):  Het  streven  naar  een  duurzame  oplossing  kan  ik  natuurlijk
helemaal met u delen, maar wat ik niet zo duurzaam en groen vind, is het aantal bussen op de Grote
Markt. En de bedoeling is dat de tram die wel gaat vervangen. Wat vindt u daar dan van?

De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Ik ben eigenlijk niet van mening dat je op de Grote Markt
altijd moet stoppen, dat de Grote Markt dé plek is waar alle mensen in of uit moeten stappen. Ik denk dat
er genoeg plekken zijn in het voorstel dat wij indienen vanwaar je nog steeds de binnenstad kunt halen:
vanaf het Zuiderdiep, vanaf het UMCG, er zijn genoeg plekken waar vanaf je, als je slecht ter been bent,
met een taxi of een bus de binnenstad in kunt gaan.
Waar was ik gebleven? In hoeverre wordt er met de aanbestedingsprocedure rekening gehouden met de
meest duurzame tram? Met een producent die het tramhuisje op zonne-energie kan aanleggen? Die het
onderhoud op een milieuvriendelijke manier uitvoert? En gaat dit hele gebeuren, het streven om in 2020
energieneutraal te worden ook lukken met een tram die op stroom rijdt? 
Dit gezegd hebbende, stemmen wij grotendeels in met het voorstel. Niet omdat we denken dat aan alles is
gedacht, maar omdat we van mening zijn dat zich niet altijd een kans zal voordoen om zo’n groots plan
op het gebied van openbaar vervoer uit te voeren en dat moment moeten we grijpen. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik wil graag even het volgende aan u voorleggen. We hebben nog zeker
een uur nodig, als ik ook het college de spreektijd geef waar het recht op heeft. Met een koffiepauze zou
het lukken, maar dan moeten we ook echt de spreektijden goed bewaken, om om 23.00 uur klaar te zijn.
Ik vind dat dat ook echt de maximum eindtijd mag zijn. Eigenlijk is onze maximum eindtijd 22.30 uur,
dus ik vraag uw akkoord om nu vijf minuten te schorsen en dan tot 23.00 uur maximaal door te kunnen
gaan. Mevrouw Jongman. 

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Is er nog ruimte voor een tweede termijn? 

De VOORZITTER: Ja, dan is er ruimte voor een tweede termijn. Dan is de vergadering voor vijf minuten
geschorst.

Schorsing van 21.55-22.00 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering en geef het woord aan wethouder Dekker.

Wethouder DEKKER: Dank u wel, voorzitter. 
Misschien is het goed om een getal te noemen. Elke dag reizen er zo’n 180.000 reizigers richting de stad.
En dat worden er de komende jaren alleen maar meer. Want Groningen groeit en neemt daarmee ook een
unieke positie in Nederland in. En in 2020 zijn het geen 180.000, maar 215.000 à 220.000 mensen die
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onze stad willen bezoeken om te werken, te winkelen of om te recreëren. En dat betekent dat wij en u als
raad fors moeten investeren in bereikbaarheid. 
Dat  doen  we  op  het  gebied  van  automobiliteit,  we  zijn  heel  hard  bezig  met  het  project  Zuidelijke
Ringweg, maar dat doen we ook op het gebied van openbaar vervoer. Dat doen we niet alleen, dat doen
we in regionaal verband. De Regio Groningen - Assen heeft het plan RegioRail gemaakt: bereikbaarheid
van de stad en de regio; om en nabij 700 miljoen euro investeren we in dit gebied. Dat betekent meer
treinen,  extra  stations,  nieuwe  verbindingen:  Groningen-Heerenveen,  reactivering  Veendam,  en
doorkoppelen van bestaande lijnen: voor 2020 Delfzijl-Nieuweschans en na 2020 Assen-Leeuwarden. En
dat doen we omdat we de bereikbaarheid van deze regio willen verbeteren, omdat we onze economische
positie willen versterken, de werkgelegenheid willen behouden en zelfs willen uitbreiden en last but not
least omdat we mensen willen stimuleren om met het openbaar vervoer te gaan in plaats van met de auto. 
Deze opgave denken wij alleen te kunnen realiseren als je uitgaat van kwaliteit. En een goed voorbeeld
van kwaliteit is in onze ogen de RegioTram. En daar gaan we vandaag over spreken. De RegioTram kan
veel mensen snel vervoeren, biedt een hoog comfort en heeft lage exploitatielasten. Bovendien, een aantal
partijen heeft dat ook in eerste termijn genoemd, is er nog het economische, sociaalstructurerende effect
van de tram. En we kunnen met de RegioTram stad en ommeland met elkaar verbinden. En na 2020 gaan
we de regio in rijden. Iedereen die denkt dat we dat niet gaan doen moet ik dan toch teleurstellen, want de
RegioTram is niet alleen maar een tram die het vervoer in de stad faciliteert, maar is nadrukkelijk ook de
tram die na 2020 stad en ommeland verbindt. En ik kan u vertellen dat vanmiddag in regionaal verband
het  portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer een positief  advies heeft  gegeven over het  project
RegioTram richting het algemeen bestuur Regio Groningen - Assen en ook met elkaar heeft afgesproken
dat het eerste kwartaal 2011 er een plan van aanpak gepresenteerd wordt over hoe we dat doorrijden naar
de regio met elkaar gaan regelen. 
We zijn in onze keuze voor de RegioTram niet over een nacht ijs gegaan. Het was inderdaad in 1997 al
dat wij daar als stad over spraken. En het was in 2007 dat we opdracht gaven om het ontwerp te maken
voor een tramlijn en het was in 2009, toen ook met de middelen van het Rijk, dat we zeiden: we willen
een tweede lijn, omdat het UMCG ontsloten moest worden. En in 2010 bracht de inspraak de derde lijn:
de koppelingsvariant maakt een verbinding tussen het UMCG en het Zernike mogelijk. 
En voor u ligt, in ieder geval ook op mijn bureau, een heel pakket aan informatie en uitwerking van deze
opdrachten. Dat zou kunnen suggereren dat we er al zijn, maar daar past mijns inziens een nadrukkelijke
kanttekening bij. En die ik, en de heer Seton weet dat want we hebben het er wel eens met elkaar over
gehad, met enige regelmaat in dit proces maak. We komen steeds een halte verder. Maar let wel: tussen nu
en het daadwerkelijke gunningsbesluit zit nog ruim twee jaar, met nog diverse afwegingsmomenten voor
college en raad. En ik verwijs ook naar de routetijdtabel in uw map.
Maar wat gaan we dan wel doen vandaag? Ik zal een aantal onderwerpen nalopen om ze daarna dan ook
specifiek te behandelen. 
Vandaag  besluiten  we  over  het  voorlopige  ontwerp  lijn  1,  de  keuze  van  tracé  lijn  2  en  de
koppelingsvariant. We gaan besluiten of we de aanbestedingsmethode op deze manier gaan hanteren, de
businesscase, er ligt een risicoverdeling tussen stad en provincie, we gaan een gemeentelijke bijdrage
reserveren en we starten de aanbesteding. We nemen een belangrijke halte op weg naar het eindpunt. 
Maar er komen nog meerdere afwegingsmomenten. Dit is absoluut nog niet een definitieve go.
Dit tracé is mijn eerste onderwerp dat ik met u zou willen bespreken. Er zijn vele complimenten gemaakt
over de participatie,  over de inspraak die ook onder verantwoordelijkheid van het bureau RegioTram
heeft plaatsgevonden. Dat heeft er alleen maar voor gezorgd dat de plannen die we hebben gepresenteerd
verbeterd zijn, want vele slimme dingen zijn door burgers zelf aangedragen. Een klein detail, misschien
niet voor de indiener bij GroenLinks, ondersteund door de Partij van de Dieren, wordt nog genoemd bij
lijn 1, de faunapassage. Hoewel in onze ogen de Stedelijke Ecologische Structuur op dit onderdeel niet
wordt aangetast en in onze ogen ook eigenlijk geen knelpunt is, denk ik dat we het op dit onderdeel niet
bij de tram moeten betrekken. Maar wij komen hier binnenkort op terug bij P+R Zernike en daar zullen
we dit onderdeel meenemen. 
Dan lijn 2. Daar zit eigenlijk een zwaarder discussiepunt in. En ik vond het ook wel een verrassende
opstelling van het CDA. Het CDA zegt van lijn 2: u heeft gekozen voor de Oosterhamrik, terwijl  er
eigenlijk een veel mooier tracé lag: de Vinkenstraat – Oosterhamrik. Zeker omdat daar ook de voorkeur
lag bij het UMCG, omdat daar dan ook de autoverbinding aan gekoppeld kon worden. U heeft in onze
brief kunnen lezen dat ook de Vinkenstraat de voorkeur van het college had. We zijn echt tot het uiterste
gegaan om te proberen dat te realiseren, ook in overleg met de provincie. Alleen moet je met elkaar op
een gegeven moment wel constateren dat als je de lijn Vinkenstraat zou willen, wat in onze beleving een
goede  zou  zijn  omdat  je  daarmee  ook  het  Oosterpark  een  boost  zou  kunnen  geven,  dat  een  extra
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investering zou betekenen van 22,5 miljoen euro en een structurele bijdrage in de exploitatie van 8 ton.
Daar hebben we lang over gesproken. We waren het er toen overigens ook niet helemaal over eens, maar
uiteindelijk moesten wij als college ook een conclusie trekken binnen de middelen die wij daar voor
hebben. En toen hebben we gezegd: die 22,5 miljoen incidenteel en die 8 ton structureel is op dit moment
met de huidige middelen een brug te ver. Dan zegt het CDA: als je hem nu afserveert dan ben je hem
kwijt.  En ik moet  u daar gelijk in geven.  En ook uw alternatieve suggesties:  ‘neem hem mee in de
aanbesteding’, hebben we besproken. Want dat zou namelijk wel betekenen dat het hele tramproject met
zo’n twee jaar vertraagd zou worden. Op het moment dat je bijvoorbeeld aan de verschillende consortia
zou vragen: doe ons twee aanbiedingen, een met de Vinkenstraat en een met de Oosterhamrikkade, dan
zou dat uiteindelijk pas in 2012 helder worden en dan zou je nog op dat moment, stel dat het Vinkenstraat
zou worden,  moeten  beginnen met  de hele  onteigening en sloop van de Vinkenstraat  en dan heb je
onvoldoende tijd om in 2016 operationeel te zijn. En dat zou een verdere vertraging betekenen van het
traject van de RegioTram en die vinden wij niet acceptabel. 

De heer SETON (CDA): Voorzitter, heeft de wethouder in het begin van haar betoog niet gezegd: we
hebben nagedacht over die dubbele aanbesteding, en dat feit op zich, een dubbele aanbesteding, kost twee
jaar extra? Nee? Want dan heb ik u verkeerd begrepen.

Wethouder DEKKER: Nee, niet het feit dat je dubbel aanbesteedt, alhoewel het dan wel complexer wordt,
maar dan wordt het pas over twee jaar duidelijk wat je met de Vinkenstraat gaat doen en kun je dan pas
gaan handelen richting bewoners en corporaties om een plan te gaan maken. En dan verlies je dus twee
jaar. Als je nu besluit dat je de Vinkenstraat kiest, kan morgen het gesprek met de corporaties beginnen en
kunnen morgen ook de sloopplannen voorbereid worden.
Een tweede punt dat u genoemd heeft, en ook andere partrijen, is de bereikbaarheid van het UMCG. Ik ga
daar nu niet op in. Het UMCG heeft ook een brief gestuurd; we hebben regelmatig bestuurlijk overleg
met het UMCG en ik zeg u toe dat we nader terugkomen op de bereikbaarheid van het UMCG.  
Dat, voorzitter, is in grote lijnen lijn 1, lijn 2 en de koppelingsvariant en dan kan ik constateren dat we in
staat zijn geweest als trambureau en als college met tracékeuzes te komen en met aanpassingen te komen
die op een groot draagvlak in deze raad kunnen rekenen. Daar ben ik blij om. 
Voorzitter, toch nog even de investering, want we hadden daar voor de verkiezingen toch wel enige zorg
over. In 2008 hadden we de investeringen geschat op 299 miljoen euro, prijspeil 2008. Op basis van de
huidige kennis en de huidige inzichten ramen we de investering op 307 miljoen euro, prijspeil 2010. De
nieuwe ramingen zijn nauwkeuriger dan in 2008, maar let wel, ik hecht eraan u toch altijd maar op deze
risico’s te wijzen, nog steeds met een marge van 10% voor de uitgewerkte varianten en 20% voor de
resterende  varianten.  En  het  is  misschien  ook  goed  om te  weten  dat  in  die  investeringsraming  van
307 miljoen euro een post onvoorzien zit van 37 miljoen euro. 
Conclusie: We zitten met de raming binnen het budget en daar kunnen we tevreden over zijn. 
Kom ik  op  de  aanbesteding.  Het  is  een  flinke  investering.  Een omvangrijk  project.  Er  zijn  diverse
voorbeelden in den lande waar het wel eens mis kan gaan, dus we zijn hier met zijn allen erg secuur op.
We hebben goed om ons heen gekeken en ons doel is om een project RegioTram te realiseren dat op tijd
klaar is, binnen het afgesproken budget en volgens de afgesproken eisen. We zijn dus ook op zoek gegaan
naar een adequate methode, waar we bureaus bij hebben ingeschakeld, een benchmark hebben verricht en
kennis van het Ministerie van Financiën hebben gebruikt. Kortom, ook hier zijn we niet over een nacht ijs
gegaan. 
En de conclusie is dat het van groot belang is om samenhang tussen de traminfrastructuur en de omgeving
goed te bewaken en de scope van het  project  idem dito.  Want  wat  gaat  vaak mis  bij  dit  soort  grote
projecten? Dat tijdens het project wie dan ook, een wethouder, een raadslid, een stad, denkt; dit moeten
we toch nog maar eens doen, de scope wijzigt en dan gaat de teller tikken. Kortom: de conclusie van ons
onderzoek  was:  een  geïntegreerde  wijze  van  aanbesteden,  waarbij  ontwerpen,  bouwen,  financieren,
beheren  en  exploiteren  in  één  hand wordt  genomen;  de zogenaamde  door  u al  genoemde  DBFMO-
aanbesteding. Uitvoering bij één partij, en afwijkend van wat we normaal doen. Het voordeel is dat we
optimale afstemming hebben tussen ons en degene die het gaat doen. Het nadeel is dat we na de gunning
geen invloed meer hebben op de scope, tenzij je daar extra voor wilt betalen. Maar misschien is dat laatste
ook wel weer direct een voordeel. 

De heer PRUMMEL (Stadspartij): Voorzitter, over deze financiën, wie gaat kijken in vakliteratuur en
DBFMO gaat  googelen vindt  dus  bij  bedrijfskundigen dat  deze methode  niet  geschikt  is  voor  grote
projecten en ook niet voor projecten waarin veel ongewis is. Is dat u bekend? 
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Wethouder DEKKER: Het is mij  bekend dat er  veel gesproken wordt  over DBFMO. Het is mij  ook
bekend dat  het  Ministerie  van Financiën,  niet  de  eerste  de beste,  stimuleert  dat  gemeenten dit  soort
projecten gaan  doen en  ze  zijn  ook heel  blij  dat  wij  dat  hier  in  het  Groningse doen.  Dus  als  u  de
deskundigheid van het ministerie ter discussie wilt stellen, dan is dat aan u, maar daar doe ik u niet in na. 

De heer PRUMMEL (Stadspartij): Voorzitter, de wethouder stelt me nu een directe vraag. Het Ministerie
van Financiën is medeverantwoordelijk voor de bankencrisis, maar dat daargelaten. Spreekt het ministerie
dan niet over kleinere projecten dan dit project?

Wethouder DEKKER: Voorzitter, ik had het over de businesscase. Waar de raming van de investering een
beeld  moet  geven  van  de  omvang  van  het  project,  ik  noemde  net  de  307  miljoen  euro,  moet  een
businesscase inzicht bieden in de financiële haalbaarheid van het project. En we hebben geconstateerd dat
we  binnen  de  raming  zitten,  binnen  die  307  miljoen,  maar  bij  de  businesscase  ligt  dat  anders.  De
businesscase is berekend om eigenlijk alle kosten die met de aanleg van de tram samenhangen in beeld te
brengen. Dan heb ik het dus over de aanleg van de tram, maar dan heb ik het ook over het onderhoud en
het beheer. En dat met een looptijd van 22,5 jaar. 
En ik wil graag bij deze businesscase een aantal kanttekeningen plaatsen. De hoogte van de businesscase
is 560 miljoen euro; een optelsom van alle kosten die samenhangen met het onderhoud, het beheer en met
het aanleggen van de tram. 
In  de  businesscase  zit  een  voorziening  voor  risico’s  van  96  miljoen  euro,  bijna  17%.  Aan  de
inkomstenkant van de businesscase zit een zeer behoedzame aanname van de reizigersopbrengsten. Als
we 10% meer halen, en we denken zelfs dat we 20% meer halen omdat die x-factor er niet in zit, als we
10% meer halen scheelt dat direct aan de inkomstenkant 18 miljoen euro. Aan de inkomstenkant zit ook
een additionele bijdrage van provincie en stad van 17,4 miljoen euro. Dat hebben wij gezegd omdat wij
het van belang vonden om de risico’s in die zin al op geld te zetten. Normaal, in de vorige periodes waren
we gewend om bij een groot project ons weerstandsvermogen aan te vullen; dit  nieuwe college heeft
gezegd: nee, op het moment dat je een nieuw project begint moet je van meet af aan aangeven wat de
eventuele risico’s zijn en die moet je op geld zetten. We hadden ervoor kunnen kiezen om dit risico buiten
de businesscase te houden en ons weerstandsvermogen op te plussen of te zeggen: nee, we stoppen het
risico in de businesscase. Daarmee dragen we het voor een deel over aan de markt;  daar zal ook een
premie voor betaald moeten worden en op deze manier financieren we dat. 

De heer SETON (CDA): Even een vraag naar het systeem. U zegt: we hadden ook de buffer kunnen
verhogen. Zou dat dan ook precies met die 17,4 miljoen geweest zijn? 

Wethouder DEKKER: Als we kijken naar de kosten, de uitgaven en de risico’s die er zijn, ja. 
En dan kom ik bij het lastigste. En dat heb ik maar tot het laatst bewaard. 

De heer OFFERMAN (Stadspartij): Even over die 17,4 miljoen nog, mevrouw Dekker. Dus u zegt dat
met die 17,4 miljoen euro het risico van 60 miljoen is afgekocht.

Wethouder DEKKER: Nee, ik zeg iets anders, maar het is vrij ingewikkeld. In de businesscase zit een
voorziening van om en nabij de 96 miljoen euro aan risico’s. Dus aan de kostenkant hebben wij voor
96 miljoen aan risico’s, dus niet voor een tram, of voor een stukje staal, maar gewoon voor als wij denken
dat die zich misschien wel eens zouden kunnen voordoen. Een soort risicobuffer van 96 miljoen. Dat zeg
ik. En wij hebben een businesscase, die is totaal 560 miljoen. En aan de inkomstenkant was daar nog een
tekort van 17 miljoen en daarvan hebben de gemeente en de provincie gezegd: die 17 miljoen nemen wij
voor onze rekening, want dat zien wij als een soort premie voor de afkoop van de risico’s. 
Ik kom nu bij het laatste van de businesscase en dat is de 17,5 miljoen waar ik u de vorige week over heb
geïnformeerd.  Bij  de  bespreking  van  de  businesscase  in  het  college  hadden  wij  een  sluitende
businesscase. En over dat laatste moet ik nu eigenlijk constateren dat dat niet meer zo is. Hij sluit op dit
moment  niet,  er  is  gewoon  aan  de  inkomstenkant  geen  17,5  miljoen  die  we  in  eerste  instantie  wel
veronderstelden. En dat heeft ermee te maken, ik heb u daar in de commissie ook over geïnformeerd, dat
de opsteller van de businesscase uitging van een bepaalde aanname. En hij kwam zo op een rente van om
en nabij de 33 miljoen euro. En die aanname heeft hij met ons niet gedeeld. Als hij dat wel had gedaan
dan denk ik dat wij als college hadden gezegd dat wij die aanname onvoldoende vonden, omdat er onder
andere  afspraken  met  het  Ministerie  van  Financiën  voor  nodig  zijn  om  die  aanname  voldoende  te
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onderbouwen. En dit is een heel vervelende. Ik heb afgelopen woensdag in de commissie gezegd: ik vind
het  een dikke haar in de soep.  Ik heb ook uw zorg en uw opmerkingen gehoord.  Sommige  mensen
zeggen: het was balen; anderen hadden een kater. 
We hadden de indruk dat we een sluitende businesscase hadden, we hadden het zeer behoedzaam geraamd
en dan is dit een fikse tegenvaller. En terecht in mijn ogen, heeft u gevraagd om een brief om u op de
hoogte te stellen van hoe dit nu precies heeft kunnen plaatsvinden. En ik heb u vorige week toegezegd dat
die brief er binnen drie weken zou zijn; hij is bijna in concept klaar, zal na de herfstvakantie het college
passeren en dan uw kant op gaan. Maar we gaan niet alleen maar in op de geschiedenis, we hebben ook
met u afgesproken dat wij u maatregelen zullen voorstellen om te zorgen dat dit soort ‘fouten’, dat dit
soort niet onderbouwde aannames niet meer zullen voorkomen. Dat zullen we doen door naar een aantal
andere projecten in den lande te kijken. Daar is wellicht nog extra wat van te leren. Dat zullen we ook
doen door misschien een extra financiële check bij de volgende businesscase en daarvoor zullen we nog
een aantal andere maatregelen treffen. Die zullen we in het college bespreken en vervolgens uw kant op
doen gaan. 

De heer SETON (CDA): De wethouder haalt een paar typeringen aan, waaronder die kater. Ik heb het net
in mijn woordvoering ‘potentieel levensbedreigend’ genoemd. Kunt u daar op ingaan?

Wethouder DEKKER: Hier staat het in mijn memootje als ‘zeer vervelend; nog voldoende vertrouwen in
de  businesscase  om  door  te  gaan’  en  zo  ervaar  ik  dat  ook.  En  dat  heeft  echt  te  maken  met  de
uitgangspunten van dit college en ook het college van GS bij het opstellen van de businesscase, bij alles
wat langsgegaan is, of het nou gaat over reizigersopbrengst of de tarieven van de kaartjes. Elke keer als
we het  hebben over de x-factor, al  die veronderstellingen,  zoals een groei  van 20%, hebben we niet
meegenomen omdat  we zeiden dat  we een behoedzame businesscase wilden.  Als er  op een gegeven
moment een hiccup ontstaat moet de businesscase hem eigenlijk in zichzelf kunnen opvangen. En ik heb
u net al gezegd: 560 miljoen is de hoogte van de businesscase, 96 miljoen is een buffer voor risico’s en
dat geeft toch wel enig comfort. Maar, ik wil het niet wegpoetsen, ik vind het vervelend, want ik wist het
niet. Als er risico’s zijn, dan moet je ze weten om ze vervolgens te kunnen managen en maatregelen te
kunnen  opstellen.  Dus  daarom ook  de  brief  met  de  maatregelen  die  u  over  een  aantal  weken  zult
ontvangen.
En Student en Stad zei: de businesscase vaststellen, is dat nou wel slim? Ik denk, misschien is het ook wel
gewoon veel beter om als raad kennis te nemen van de businesscase, te meer omdat die de komende
maanden nog enige keren geactualiseerd zal worden. 

De heer OFFERMAN (Stadspartij): Ja, mevrouw Dekker, ik vind het interessant, die ‘haar in de soep’. Ik
heb begrepen dat u die soep niet zou pikken met een haar erin. Waarom pikt u dit dan wel? Moeten wij nu
accepteren dat u ons een bord soep met een haar aanbiedt en dat wij dan moeten zeggen: ‘o, wat een
lekkere soep’? Volgens mij klopt hier iets niet. 

Wethouder DEKKER: We kunnen wel een aardige discussie gaan voeren over beeldspraak, maar volgens
mij hebben we hier heel nadrukkelijk met elkaar gesteld dat dit probleem gewoon opgelost moet worden.
En ik zou het gewoon prettig vinden als u die uitspraak van mij die ik in de commissie heb gedaan en die
de  meerderheid  in  deze  raad  ook  heeft  gedaan,  in  uw  oren  knoopt  en  niet  steeds  probeert  om op
suggestieve wijze een soort beeld over het project te schetsen. En nu mag u wel glimlachen, maar u bent
volksvertegenwoordiger en ik ga ervan uit dat u op basis van informatie het gesprek voert. Ik heb soms de
indruk  dat,  met  alle  respect,  voorzitter,  het  niet  altijd  objectieve  informatie  is,  maar  vaak  toch
stemmingmakerij en dat vind ik jammer. 

De heer OFFERMAN (Stadspartij): Voorzitter, ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat mevrouw
Dekker heeft gesproken over een haar in de soep. Meer doe ik niet en meer zeg ik niet. Geen suggestie. U
zou geen bord soep met een haar nemen. Moeten wij dat dan wel doen? Nou, dat is mijn vraag.

Wethouder DEKKER: Voorzitter, ik ga door naar de risico’s, zoals door een aantal partijen hier genoemd.
Er is u heel veel informatie verstrekt. Dat zal u de komende maanden ook nog steeds weer gaan gebeuren.
Het lijkt soms wel, omdat we al zo’n dik pakket hebben, dat we er al bijna zijn. Het is volgens mij onze
taak om u steeds maar weer te attenderen op de risico’s die er zijn; u ook vervolgens de maatregelen te
bieden hoe we die risico’s kunnen managen en vervolgens zult  u uiteindelijk elke keer uw afweging
moeten maken of u nog voldoende vertrouwen heeft in de realisatie van het project om er mee door te
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gaan. Dit college, en ik hoor gelukkig ook een beetje een meerderheid in deze raad, heeft op dit moment
voldoende vertrouwen in dit project om naar de volgende halte te reizen. 
Het is misschoen toch goed om nog even op de heer Evenhuis in te gaan. Want de heer Evenhuis heeft
toch wel een beetje een warm plekje in het hart van dit college, al was het maar vanwege zijn enorme
betrokkenheid bij de bereikbaarheid van deze stad en zijn enorme creativiteit om steeds maar weer met
alternatieven te  komen.  En nu  is  het  de  Translohr. We hebben er  al  een  paar  keer  met  elkaar  over
gesproken, en de heer Evenhuis weet het ook wel van ons, de Translohr is wat ons betreft geen alternatief
voor de RegioTram. Als je het nu zou hebben over een stadsontsluiting, een openbaar vervoer, alleen
gericht op de stad, dan zou dat wellicht een oplossing kunnen zijn waar wij nog eens verder naar zouden
kunnen kijken. Het aardige van de RegioTram is dat wij een systeemsprong introduceren dat u op de korte
termijn de stad ontsluit en op de langere termijn de regio verbindt. Een niet onbelangrijk detail: een groot
deel van de middelen komt van de regio. En op het moment dat wij zouden zeggen: we doen de stadse
tram, dus met smallere sporen, die niet door kan rijden naar de regio, of we doen de Translohr, dan zijn
we die gelden van de regio ook kwijt. Dus met alle respect voor uw presentatie en voor uw argumentatie,
het college is niet  van mening dat de Translohr verder onderzocht  moet  worden. Omdat wij al  jaren
geleden hebben gezegd en er nog steeds van overtuigd zijn, dat deze RegioTram de beste oplossing is. 
Voorzitter, plan B. Is dat er? Ja. Niet het plan B dat wij gisteren in onze brievenbus kregen of op de mail,
de variant van het Westrandtracé van de heer Kamminga, geloof ik. Hij had volgens mij met de heer
Oosterhaven  gesproken,  want  het  leek  er  wel  heel  erg  op.  Waarom  niet  het  plan  B  van  de  heer
Kamminga? Omdat het een tracé buiten de binnenstad is en wij willen juist de mensen ín de binnenstad
hebben. 
Er ís een plan B. Er gewoon voor zorgen dat we extra bussen gaan realiseren; een nieuwe gunning gaan
realiseren met Qbuzz of Arriva. En mevrouw Riemersma is het daarmee eens, want die knikt. Dan moet u
één ding doen: op het moment dat u denkt we gaan door met ons huidige bussensysteem, dan moet u erop
rekenen dat u zo’n 7 à 8 miljoen euro extra per jaar aan exploitatielasten kwijt bent om al die mensen de
stad in te krijgen. Daar komt overigens nog bij dat als je al die bussen achter elkaar op de Oosterstaat of
het Zuiderdiep zet, je dan volgens mij niet meer een echt leefbare binnenstad hebt; verstopt. Bovendien
maken bussen veel meer geluid, bussen veroorzaken meer luchtvervuiling en zijn in onze ogen niet echt
een bijdrage aan een aantrekkelijke stad zoals wij die willen zijn.

De heer PRUMMEL (Stadspartij): Voorzitter, dat was een heel knappe en heel lange zin, maar het begin
van  deze  onnoemelijk  lange  zin  sluit  helemaal  niet  aan  bij  het  beleid  dat  eerder  in  deze  raad  is
vastgesteld, namelijk dat  wij  mensen die niet  in de binnenstad hoeven te zijn, niet  die binnenstad in
brengen. Waarom moet iedereen die naar het Zernike moet over de Grote Markt in de binnenstad? Dat is
in strijd met vastgesteld beleid van deze raad. 

Wethouder DEKKER: Nou, ik loop hier toch al een tijdje mee, maar ik kan me toch niet herinneren dat
we ooit hebben gezegd dat we geen mensen in de binnenstad willen. Ik zou daar een aardig gesprek met
het  GCC over  willen  hebben.  Wij  willen  heel  veel  mensen  in  deze  binnenstad,  omdat  we  daarmee
levendigheid creëren, gezelligheid creëren, en ondernemers die er hun boterham verdienen. We willen zo
weinig mogelijk  auto’s in  de  binnenstad.  En daarom willen  we graag dat  mensen  met  het  openbaar
vervoer en met de fiets naar die binnenstad gaan. 
Voorzitter,  ik  rond  af.  De  RegioTram is  volgens  mij  en  volgens  het  college  een  mooi  project.  Het
garandeert de bereikbaarheid van deze stad. Het is ook een complex project, waar risico’s aan vast zitten
en het is onze taak om die risico’s te beheersen en daar maatregelen voor te treffen. Wij werden vorige
week geconfronteerd met een onzekerheid in de rentetoerekening. Wij gaan voor u uitschrijven hoe dit
plaats  heeft  kunnen  vinden  en  hoe  we  maatregelen  proberen  te  treffen  om  dat  in  de  toekomst  te
voorkomen. Tegelijkertijd durven wij te stellen dat we nog steeds een gedegen project hebben en dat we
er alles op moeten inzetten om ervoor  te  zorgen dat  de  onzekerheden en marges  die we beschreven
hebben alleen maar kleiner worden.
Bij  de  actualisatie  in  het  voorjaar  hoop  ik  dat  we  nog  steeds  een  project  hebben,  binnen  de
investeringsraming en met een sluitende businesscase. 
Voorzitter, ik wilde nog een aantal concrete vragen beantwoorden over de moties. Vindt u het prettig als
ik dat in één keer doe?

- Motie 3: Tijdelijke commissie RegioTram (ChristenUnie): Oordeel aan de raad, lijkt me.
- Motie  4:  Betrokkenheid  Adviesraden  (ChristenUnie,  SP, Student  en  Stad):  We praten  op  dit

moment al met de ouderenraad en de gehandicaptenraad, maar ik heb op zich geen bezwaar tegen
de motie.
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- Motie 5: Fietspad voor het stadhuis langs (Student en Stad): Oordeel aan de raad. Op dit moment
zijn we bezig met het ontwerp van de Grote Markt en deze route komt daar onder andere in terug
als een van de mogelijke routes. We zullen daar een afweging aan u voorleggen.

- Motie 6: Behoud Ramblas (Student en Stad, VVD, Stadspartij): Ik snap de overweging ...

De VOORZITTER: Sorry, maar mag ik even terug naar motie nummer 5? U zegt: we zullen een afweging
aan de raad voorleggen? 

Wethouder DEKKER: Ja, oordeel aan de raad. Ik bedoel ...

De VOORZITTER: Daar laat u het oordeel aan de raad. 

Wethouder DEKKER: 
- Motie 6: Behoud Ramblas: Ik snap datgene wat u wilt en het is misschien op zich ook wel iets

wat het college zou willen, maar we houden nu ook al rekening met Ramblas in ons plan, alleen
weten we niet zeker of we het kunnen realiseren. En destijds hebben we ook bij de start van de
Ramblas tegen de ondernemers gezegd: let wel, het is een tijdelijke Ramblas; op het moment dat
we met de tram bezig gaan, kan het zijn dat die daar voor moet gaan wijken. 

De VOORZITTER: Dus uw oordeel? 

Wethouder DEKKER: Oordeel aan de raad. Volgens mij heb ik alles gehad, voorzitter. 

De VOORZITER: De moties van de Stadspartij zijn intussen ook verspreid, maar die heeft u nog niet
kunnen zien, maar daar zullen we het verder maar  niet  over hebben.  Bent u in staat  om die nu van
commentaar te voorzien? Ik durf er bijna niets meer over te zeggen, maar er moeten geen vaststellingen in
moties  staan,  maar  dat  moet  u  als  uw mening  uitspreken.  Dat  heb  ik  net  met  de  griffier  bekeken.
Wethouder, kunt u erop reageren?

Motie 7: ‘Doelstellingen niet gehaald’(Stadspartij):

“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 20 oktober 2010, besprekende
het raadsvoorstel RegioTram – start voorbereiding aanbesteding.

Overwegende dat:
- volgens  het  college  de  RegioTram  de  beste  oplossing  is  om  de  stad  bereikbaar  en  de  ov-

exploitatie betaalbaar te houden;
- het college op zijn minst de suggestie wekt dat automobilisten in groten getale de tram zouden

nemen.
Constaterende dat:

- het nieuw te ontwikkelen vervoerssysteem slechts zal leiden tot een afname van enkele procenten
autoverkeer.

Stelt vast (spreekt als zijn mening uit):
- dat de doelstellingen zoals genoemd in het raadsvoorstel niet gehaald zullen worden.

En gaat over tot de orde van de dag.”

Wethouder DEKKER: Motie nummer 7 ontraad ik.

Motie 8: ‘Terugvaloptie’ (Stadspartij): 

“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 20 oktober 2010, besprekende
het raadsvoorstel RegioTram – start voorbereiding aanbesteding.

Heeft kennisgenomen van:
- de  mededeling  van  wethouder  Dekker  dat  er  geen  terugvaloptie  bestaat  wanneer  de  huidige

tramplannen rond een RegioTram niet door kunnen gaan;
- is daarover verontrust;
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- vraagt het college om een terugvaloptie.

En gaat over tot de orde van de dag.” 

Wethouder DEKKER: Motie nummer 8 ontraden wij.

Motie 9: ‘Aanbesteding te vroeg’ (Stadspartij):

“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 20 oktober 2010, besprekende
het raadsvoorstel RegioTram – start voorbereiding aanbesteding.

Constaterende dat:
- de raad nog geen tracébesluit heeft genomen over de koppelingsvariant;
- er ook nog geen besluit is genomen over een ontwerp voor lijn 2.

Stelt vast (spreekt als zijn mening uit):
- dat deze twee besluiten genomen moeten worden, voordat in dit proces verdere stappen kunnen

worden genomen, zoals een aanbesteding.

En gaat over tot de orde van de dag.’

Wethouder  DEKKER:  Dat  is  logisch,  dat  gebeurt  al.  We  nemen  vandaag  een  besluit  over  de
koppelingsvariant, dus we bedienen u direct. En het ontwerp voor lijn 2 krijgen we volgens mij, ik kijk
even, in juni 2011. En het uiteindelijke gunningsbesluit, dus de definitieve handtekening, is pas in 2012.
We doen eigenlijk al wat u wilt, dus de motie is overbodig, maar dat klinkt zo onaardig. 

Motie 10: ‘Onderzoek busalternatief’(Stadspartij):

“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 20 oktober 2010, besprekende
het raadsvoorstel RegioTram – start voorbereiding aanbesteding.

Constaterende dat:
- voor de kosten van één tramstel meerdere drie-assige Mercedesbussen kunnen worden gekocht,

die  via  de  Westelijke  Ringweg  gemakkelijk  en  snel  de  gewenste  verbinding  tussen  het
Hoofdstation en Zernike kunnen realiseren.

Verzoekt het college:
- bovengenoemde optie nader te onderzoeken en de uitkomsten daarvan bij verdere besluitvorming

te betrekken.

En gaat over tot de orde van de dag.”

Wethouder DEKKER: Motie nummer 10 ontraden wij. 

De VOORZITTER: Dank u wel.

De heer PRUMMEL (Stadspartij): Voorzitter, mag ik naar aanleiding van het advies de wethouder nog
een vraag stellen? Hoe haalt de wethouder het nu toch in haar hoofd om een heel ingewikkeld proces in te
gaan met een heleboel onzekerheden en tegelijkertijd te zeggen: ik wil geen terugvaloptie ontwikkelen?
Dat heet ‘va-banque spelen’. Dat is spelen met het geld van de Groningers en op die manier zet ze onze
stad op een enorme achterstand wanneer blijkt dat het niet door zou kunnen gaan, wat zeer wel mogelijk
is. 

De VOORZITTER: Ik denk dat u uw mening heeft gegeven. Wil de wethouder daar nog op reageren? (de
wethouder  geeft  een  kort  antwoord,  zonder  de  microfoon  aan  te  zetten;  het  antwoord  is  blijkbaar
ontkennend, want de voorzitter vervolgt) Dan zijn we nu toe aan de tweede termijn van de kant van de
raad. Dan is, als hij dat wil, opnieuw het woord aan de heer De Rooij.
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De heer DE ROOIJ (PvdA): Ja, voorzitter, kort. Ik wil het college bedanken voor de beantwoording en de
reactie.  Ik  stel  vast  dat  er  in  de  raad  veel  voorzichtigheid  is  over  dit  project,  maar  ook  wel  de
vastberadenheid van: wij moeten dit wel gaan doen, maar niet tegen elke prijs. 
Ik  heb  specifiek  gevraagd  naar  een  voorstel  hoe  we  de  politieke  en  de  bestuurlijke  aansturing  en
beheersing kunnen gaan managen. Ik heb verzocht of het mogelijk is ons daarin ook mee te nemen in de
brief. Dat verzoek heb ik gemist bij de onderwerpen.
En mijn fractie stelde vast dat meestal als de heer Evenhuis lichtbeelden gaat gebruiken, hij dat doet als er
afscheid van iets of iemand wordt genomen. En het zou ons een lief ding waard zijn als dat ook gold voor
de Translohr. Ik dank u wel.

De VOORZITTER: De heer Evenhuis, VVD-fractie.

De heer EVENHUIS (VVD): Ik wil graag twee positieve opmerkingen maken en een minder positieve.
De minder positieve is natuurlijk naar de PvdA toe: we nemen geen afscheid van de Translohr.
Tegen u, burgemeester, zullen we heel positief zijn. We houden het heel kort in deze tweede termijn.
En dan naar de SP: Dat vonden wij als hele fractie een uitstekende bijdrage en we hebben één vraag aan
de SP. De woordvoerder zei namelijk: We zullen niet meewerken aan het wegwerken van tekorten in de
begroting als die nog komen. Geldt dat ook voor de wethouder?

De VOORZITTER: De heer Gijsbertsen, GroenLinks-fractie. 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, een interruptie op de heer Evenhuis: De heer Evenhuis
heeft het over de PvdA en de SP, maar ik ben toch ook geïnteresseerd in de VVD. Ik ben blij dat u op zich
een tram in de stad steunt, maar u zegt zelf in een interruptie dat u er niet op rekent dat de Translohr met
veel applaus zal worden ontvangen, want u leurt er al een tijdje mee zal ik maar zeggen. Dus wat gaat u
nu doen? Wat wilt u met die verbinding naar de regio aan? Het wordt toch op een gegeven moment echt
kiezen, ook voor de VVD-fractie. 

De heer EVENHUIS (VVD): Voorzitter, ik dacht dat er ruimte zou zijn voor stemverklaringen, maar die
wil ik ook nu wel geven. 

De VOORZITTER: Nee, nee, een stemverklaring mag u straks geven. Dat was uw antwoord op de vraag
van de heer Gijsbertsen? Dan is nu het woord aan de heer Gijsbertsen voor zijn termijn.

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Dank u wel. Ik wacht de reactie van de VVD met spanning af.
Voorzitter, ik sluit me aan bij de vraag van de heer De Rooij over de politieke beheersing. Ik heb er ook
een opmerking over gemaakt in mijn eerste termijn. Ik wilde een aantal reacties geven op moties, dan
hoef ik dat straks niet te doen. 
Heel veel van waar wij vandaag over besluiten komt terug. Dat is voor mijn fractie ook de reden geweest
om bij een aantal zaken te zeggen: dat zijn nou de dingen die wij straks bij de definitieve ontwerpen gaan
beoordelen. En dat brengt ons bij een aantal moties bij de conclusie dat wij die op dit moment overbodig
vinden, omdat het college al zegt dat het een aantal mogelijkheden gaat onderzoeken. De motie van de
ChristenUnie over de tijdelijke commissie RegioTram zal mijn fractie wel steunen. Ik maak er wel een
kanttekening bij. En dat heeft ermee te maken dat je als raad nooit in staat bent om helemaal op dezelfde
manier  als  het  college  informatie  tot  je  te  nemen  en  op  hetzelfde  niveau  van  deskundigheid  een
beoordeling te geven. En volgens mij moet je je dat ook niet in de schoenen laten schuiven als je dat gaat
doen, want we moeten ook de vrijheid hebben om zo meteen het college te blijven controleren in zijn
werk op dit front. 
Met die aantekening is het wel goed als de raad op wat voor manier dan ook probeert meer greep te
krijgen op het project en daarom zullen wij die motie straks gaan steunen. Dank u wel, voorzitter.

De heer SETON (CDA): Voorzitter, een vraag aan de heer Gijsbertsen. Ik ben het eens met uw opmerking
dat dat niet zou moeten. Maar leest u dat ook ergens in de motie? Want wij hadden haar juist zo opgevat
dat het goed is dat de raad, vanwege de complexiteit, de grootte en de ambities van dit project, de vinger
meer aan de pols gaat houden. Dat is wat anders dan dat je het werk van het college of de ambtenarij over
zou doen. Ik zie dat niet in de motie, dus volgens mij kunnen we haar gewoon steunen. 
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De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, ik heb ook aangegeven dat ik de motie zal steunen en
ik doe ook geen tekstwijzigingsvoorstel,  maar  ik  had wel de behoefte  om die  kanttekening er  bij  te
maken. Want als je zegt als raad: ‘we gaan extern onderzoek doen, we gaan nog eens dieper kijken’, dan
suggereer je haast een beetje dat je dat bij alles zou moeten doen omdat dat ook je taak is. En daar zit wel
een verschil in. Ik geloof wel dat u dat met me eens bent. Dus met die kanttekening erbij gaan we akkoord
met die motie.

De VOORZITTER: Dan is het woord aan de heer Offerman van de Stadspartij.

De heer OFFERMAN (Stadspartij): Ik zal het heel kort maken. Ik blijf van mening dat de eigen bijdrage
van de gemeente meer dan 103,1 miljoen euro zal zijn en ik zal daar een schriftelijke vraag over stellen.
Dat geldt ook voor de vragen die mevrouw Dekker nog niet beantwoord heeft. Dank u.

De VOORZITTER: Dan is het woord aan mevrouw Rademaker van de SP-fractie. 

Mevrouw RADEMAKER (SP): Dank u wel, voorzitter. Er staat nog een belangrijke vraag uit de eerste
termijn voor ons open. Wij hebben erop aangedrongen om de nieuwe businesscase voor de zomervakantie
te behandelen, ook omdat na de zomer de meter gaat lopen voor de bedrijven die meedingen naar de
aanbestedingen. Als er pas later duidelijkheid is, is er de kans dat het geld gaat kosten. Kan het college
bevestigen dat bedrijven na de consultatiefase die in augustus 2011 start een vergoeding krijgen voor
gemaakte  kosten?  En  kan  het  college  ook  toezeggen  dat  we  de  nieuwe  businesscase  voor  de
zomervakantie kunnen behandelen? Dat is voor ons wel erg wezenlijk.
Dan zijn er nog drie moties waarop ik ook alvast wil ingaan, dan hebben we dat ook meteen maar gehad.
De motie van de ChristenUnie: Tijdelijke commissie RegioTram: wij zullen deze motie steunen. Wel
vinden we het heel erg belangrijk om te vermelden dat deze commissie de legitimiteit moet hebben van de
hele raad, dus spreekt namens de hele raad. Het kan niet zo zijn dat de mensen die er in zitten persoonlijk
worden aangesproken door de fracties die zij vertegenwoordigen.
Dan de motie Fietspad voor het stadhuis langs (motie 5): Wij willen van de Grote Markt geen eiland
maken. En dat ga je wel doen als je daar een fietspad neer gaat leggen. De nadelen voor voetgangers,
bruidsparen en markten die daar zijn, zijn volgens ons te groot. Dus we zullen tegenstemmen.
Dan over de Ramblas. De Ramblas is inderdaad prachtig, hartstikke gezellige terrassen. Maar, inderdaad
wat de wethouder ook al zei: ondernemers weten dat dit tijdelijk is, maar het zou inderdaad mooi zijn als
dit blijven kan. Dus als dat geen financiële consequenties heeft is het volgens ons prima, maar wij vinden
deze motie te dwingend en daarom zullen we deze motie niet steunen. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dan is het woord aan de heer Luhoff van de fractie van D66.

De heer LUHOFF (D66): Dank u wel, voorzitter. Ook dank aan het college voor de beantwoording. Het
heldere  betoog van  de wethouder  heeft  er  echter  niet  voor  gezorgd dat  wij  alle  antwoorden hebben
gekregen  op  de  vragen  die  wij  hebben  gesteld.  Ik  heb  er  nog  twee  openstaan.  Als  eerste  over  de
risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dat is in Amsterdam misgegaan; dat komt nu in
de consultatiefase en in de dialoogfase allemaal aan bod. Mijn vraag is: hoe worden we daar als raad bij
betrokken? Hebben we nou in kaart welke risico’s opdrachtnemers niet over willen nemen van ons? En
wat gaat ons dat kosten? 
Daarnaast  is er  de vraag over politieke risico’s als het  gaat  om scopewijzigingen.  We hebben net  de
routetijdtabel allemaal op onze tafel gekregen. Ik zie toch dat er wat verschil zit in de beslismomenten die
het college heeft de komende twee jaar en de raad. Ik ben benieuwd welk risico we lopen als we als raad
toch in de komende twee jaar nog een andere eis op tafel leggen en welk risico het project daarmee loopt.
En  moeten  we  niet  veel  meer  aansluiting  zoeken  in  de  beslismomenten  van  het  college  en  de
beslismomenten van de raad? 
Dan kort de moties. Er zijn er twee waarover ik een opmerking wil maken.  Dat is motie 5 over het
fietspad  langs  het  stadhuis:  daar  zullen  wij  tegen  stemmen.  Ik  heb  begrepen  dat  het  al  mee  wordt
genomen in het onderzoek, maar we willen als fractie niet nu al uitspreken dat we voor een fietspad voor
het stadhuis langs zijn.
Dat is anders voor motie 6, waar het gaat om de Ramblas, want wij willen ook graag dat die Ramblas
behouden blijft voor de stad. Dank u wel, voorzitter.
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De VOORZITTER: De heer Seton (CDA): Voorzitter, dank u wel. Dank ook voor de redelijk uitgebreide
beantwoording. Er zijn twee vragen naar boven gekomen en een steunbetuiging. Want ik steun D66 in de
opmerking over de scopewijziging. Ik denk dat we dat onderwerp in de komende processen goed in de
gaten moeten houden.
De  vragen die  wat  ons  betreft  nog  openstaan  zijn:  1)  De  dekking  uit  het  budget  ringwegen.  In  de
commissie bent u er niet op ingegaan en nu weer niet. En 2): De aannames over de reizigersaantallen. U
hebt nog een keer de aantallen herhaald. Die kende ik al, maar de vraag is: hoe actueel zijn die cijfers?
Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dan is nu het woord aan mevrouw Jongman van de ChristenUnie-fractie.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): De wethouder heeft aangegeven dat er nog meer informatie volgt,
onder meer over de risico’s, waarin de wethouder de raad terdege attendeert op de risico’s en ook laat zien
welke maatregelen we nemen. Dat lijkt me voldoende voor dit moment, maar we zullen dat uiteraard
scherp blijven volgen. Als tweede hebt u niet geantwoord op de routetijdtabel en de radiostilte van acht
maanden. Daar had ik wat moeite mee. Misschien kunt u daar nog op reageren als college. 
Als derde de waardering van de Oosterstaat, zonder fietsroute, zonder halte en met strengelspoor: gaat u
daar misschien toch iets extra’s voor doen? Ik pleit voor extra waardering voor de Oosterstraat, op wat
voor manier dan ook. Waardering, omdat de straat in die zin vanaf het begin wel meegenomen is, maar ik
vind het van belang de Oosterstraat hoog op de kaart te zetten en te houden. Daar vraag ik aandacht voor
en uw reactie. 
Als laatste dien ik nu een motie in over de bereikbaarheid van het UMCG. De wethouder heeft daar
weliswaar iets over toegezegd, maar ik vind het toch van belang ook als raad te onderstrepen dat die
bereikbaarheid van het UMCG niet iets is wat we pas later oplossen. Op de korte termijn wil ik daar graag
een uitspraak van de raad over, dus die dien ik bij dezen in. Dank u, voorzitter.

Motie 11: ‘Bereikbaarheid UMCG’ (ChristenUnie):

“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 20 oktober 2010, besprekende
het raadsvoorstel RegioTram – start voorbereiding aanbesteding.

Overwegende dat:
- het UMCG uitermate verheugd is over de toegenomen bereikbaarheid bij definitieve uitvoering

van lijn 1 en 2 van de RegioTram;
- daarmee nog niet alle bereikbaarheidsproblemen zijn opgelost;
- er  een  aantal  autobewegingen richting  de  compacte  stad,  waar  het  UMCG zich  bevindt,  zal

blijven bestaan;
- het voorkeurstracé voor lijn 2 lijkt in te houden dat medegebruik van het Oosterhamriktracé door

auto’s niet aan de orde is.
Van mening dat:

- het goed is om de bereikbaarheid van het UMCG nader te onderzoeken, gezien de toezeggingen
in de  structuurvisie  (‘Het  gebied  krijgt  een  autoverbinding via  de  Oosterhamrikzone  naar  de
Oostelijke Ringweg’), toezeggingen in bestuurlijke overleggen (‘Ontsluiting Oostelijke Ringweg
naar UMCG’) en gezien de pilot Vrachtverkeer Oosterhamriktracé (positief verlopen).

Besluit (Verzoekt het college):
- binnen drie maanden de raad met  een nota te informeren over mogelijke oplossingen van de

bereikbaarheid van het UMCG.

En gaat over tot de orde van de dag.”

De VOORZITTER: De motie maakt ook nog deel uit van de beraadslaging, die nu verder gaat met de
woordvoering van mevrouw Krüders, van de fractie van Student en Stad.

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Dank u wel, voorzitter. De wethouder had het inderdaad over de
keuze voor een RegioTram en het gebruik van de tram als stimulans voor het openbaar vervoer en daar
staan wij nog steeds volledig achter.
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Ik zal even op de twee moties die ik heb ingediend ingaan. Ik besluit de motie Fietspad langs het stadhuis
in te trekken, naar aanleiding van de toezegging van de wethouder dit mee te nemen in de ontwikkeling
van de Grote Markt ...

De VOORZITER: De motie op stuk nummer 5 is ingetrokken. 

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Ik had nog geen punt in mijn zin, maar dat maakt niet uit. 
Dan ga ik  verder  met  de  andere  motie  (nummer  6,  Behoud Ramblas).  Ik  wil  deze  wel  indienen en
overeind houden, want inderdaad, het is naar de ondernemers aangegeven dat het tijdelijk is. Maar ik – en
ik denk dat ik ook wel kan spreken voor de andere partijen die haar mede hebben ingediend – vind het
project en de uitvoering daarvan zo geslaagd dat wij graag zouden zien dat dit op enigerlei wijze toch
terugkomt. Vandaar dat ik deze motie toch gewoon overeind hou. 
Als voorlaatste sluit ik ook aan bij de hoop die de wethouder uitsprak dat we hier in het voorjaar ook op
een goede manier met elkaar kunnen praten en dat alles dan in kannen en kruiken is. Maar zoals gezegd,
willen wij graag een vinger aan de pols houden. Vertrouwen is goed, maar controle is beter. In dat opzicht
zouden wij graag blijvend geïnformeerd worden. 
Als laatste punt wil ik een amendement indienen op besluitpunt nummer IX. Het amendement heeft tot
doel de term ‘in te stemmem met’ te vervangen door: ‘kennis te nemen van’. 

De VOORZITTER: Dat is een amendement, ingediend door Student en Stad. 

Amendement (op stuk nummer 12): ‘Wijziging besluitpunt nummer IX’ (Student en Stad):

“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 20 oktober 2010, besprekende
het raadsvoorstel RegioTram – start voorbereiding aanbesteding, 

Besluit:
- de tekst van besluitpunt nummer IX in het projectvoorstel te wijzigen in: ‘kennis te nemen van

het rapport De businesscase’.

En gaat over tot de orde van de dag.”

De heer PRUMMEL (Stadspartij): Voorzitter, een vraagje over de orde. Zullen wij gaan stemmen over al
die veertien besluitpunten? Ik neem toch aan van niet. Of brengt u voorstel 8.b in een keer in stemming?
Want er wordt nu een motie ingediend over een van die punten. 

De VOORZITTER: Dit was een amendement en vindt u het goed dat als het om de gang van zaken bij de
stemmingen gaat, we daar zo dadelijk op terugkomen en dat ik eerst het woord geef aan de heer Kelder
van de Partij voor de Dieren?

De heer KELDER (Partij  voor de Dieren): Dank u wel,  voorzitter. Er zijn weer een heleboel dingen
gezegd. En ik ben weer als laatste aan het woord en ik ook heb veel overwogen van wat anderen al
gezegd hebben. De zorg over de waarde van bomen die ik noemde is niet helemaal weggenomen. Voor de
rest heb ik al aangegeven dat wij op zich wel positief in de plannen staan. Er is mij ook verteld dat wij nu
niet instemmen met de RegioTram, dus ik wil eerst eens kritisch kijken naar allerlei mogelijkheden die
zich aandienen voor Translohr of transgeleide bussen. Dat wil dus niet zeggen dat als ik nu ja zeg, ik in de
toekomst niet alsnog de alternatieven zal steunen als die beter blijken. 
Dan nog even kort de moties: motie 3 zal ik steunen, ook motie 4, 6 en 10.

De VOORZITTER: Dit  hoeft  u  nu niet  allemaal  aan te  geven hoor, dat  kan ook zo dadelijk  bij  de
stemmingen.

De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Oké. Dan heb ik het nu gedaan. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dan hebben we de tweede termijn van de kant van de raad gehad en dan is opnieuw
het woord aan de wethouder. 
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Wethouder DEKKER: Ja, dank u wel, voorzitter. De PvdA, ondersteund ook door GroenLinks, zegt: u
heeft nog niet gereageerd op ons verzoek om behalve aan de meer controlachtige maatregelen ook de kant
van de politieke aansturing mee te nemen. Die neem ik in onze brief mee. 
De vraag van, ik weet niet precies meer wie, de businesscase nog voor de zomer: jazeker! Wij hebben nog
drie keer een actualisatie van de businesscase: voor de zomer, ook uiteindelijk als de gunning rond is,
moeten we de businesscase helemaal actualiseren om op dat moment ook zeker te weten hoe die hoogte er
uitziet.  En  ergens  medio  2011  bij  het  plan  van  aanpak,  2011  bij  de  aanbesteding  en  2012  bij  de
daadwerkelijke gunning. Dus nog drie keer komt die langs. En ik begrijp dat u graag in het voorjaar die
businesscase met ons wilt bespreken. Daar heb ik geen bezwaar tegen.
De routetijdtabel  is  volgens wethouder  De  Vries  geen Nederlands woord,  maar  dit  hebben we maar
geïntroduceerd. De voorzitter van de PvdA heeft hem hier geïntroduceerd en ik ben er al helemaal aan
gewend. De routetijdtabel. Daar constateert mevrouw Jongman een stilte van acht à negen maanden. Dat
klopt en die houden we er ook in ook. Daar ben ik heel helder in. Want als er iets mis kan gaan in deze
aanbesteding, is het dat er te veel bekend wordt. Ik wil het risico niet nemen dat er dan zoveel mensen op
de hoogte zijn van wat er met die drie consortia gebeurt. Ik kan u zeggen dat de kans groot is dat zelfs het
college er niet over geïnformeerd wordt, omdat wij als opdrachtgever heel nadrukkelijk ook onze eigen
eisen moeten formuleren. Op basis daarvan gaan de drie consortia aan de gang en wat u nu niet doet,
moeten die mensen die dat straks begeleiden wel doen. De groepen die dat begeleiden worden getraind in
pokerface – ik zou dat nooit kunnen doen – die worden getraind in onafhankelijk kijken; dat is een groep
mensen die elke keer met drie partijen praat over wat voor oplossingen ze voor sommige problemen
hebben. En daar mag never, nooit ook maar enige informatie over naar buiten, want dan kan je het hele
project weer opnieuw doen. Het is een heel interessante aanbesteding, maar het is ook een aanbesteding
met wat nieuwigheidjes voor ons, dus wij moeten van tevoren heel goed weten wat we willen en kunnen
dus niet, wat wij politici heel vaak doen, en waardoor projecten ook heel vaak duurder worden, ineens
nog weer nieuwe dingen of aanvullingen bedenken: een kruising overhoop, linksaf of toch maar rechtsaf.
En dat is de reden dat een aanbesteding en een gunning vaak duurder is, omdat er gaandeweg allerlei
wensen bij trajecten binnenkomen. Dus tijdens de gunning kunt u niets meer wijzigen. Wat wel kan zijn,
is  dat  de consortia in de concurrentiegerichte dialoog op een gegeven moment  op iets  slims  komen,
waardoor er wellicht een wijziging zou kunnen plaatsvinden in het plan van eisen. Dat zou dan wel weer
teruggekoppeld worden naar raad en college, omdat dat namelijk een wijziging is van wat je met zijn
allen hebt vastgesteld. Maar in principe, tijdens de aanbesteding, geen wensen meer van de raad en ook
niet van het college.

De VOORZITTER: De heer Luhoff.

De heer LUHOFF (D66): Mag ik even een vraag stellen over dat programma van eisen? Is het dan niet
handig dat dat via de raad gaat, zodat niet vervolgens over een jaar blijkt dat we eigenlijk andere eisen
hadden? 

Wethouder DEKKER: Ik stel sowieso voor, omdat hij niet voorafgaand aan deze raad aan de orde is
geweest, om binnenkort een middag bij elkaar gaan zitten om ook wat extra informatie te verstrekken.
Want het plan van eisen kent verschillende stadia. Het eerste stadium is zo technisch, daar wil je helemaal
niet bij zijn, want daar word je helemaal niet gelukkig van. Volgens mij bent u pas later in beeld als we
het over kwaliteitseisen gaan hebben. Maar al dit  soort technische informatie, ik merkte het ook een
beetje tijdens de eerste termijn, de tijd tussen de presentatie van het plan en het college en deze raad was
redelijk kort. Er was geen informatiebijeenkomst georganiseerd, zoals wel bij de provincie, en ik denk dat
het goed is, dan hebben we de raadsbehandeling toch gehad, om u op een aantal onderdelen toch nog mee
te nemen, want ik hoorde heel veel opmerkingen waarvan ik dacht: daar kan ik nu wel op ingaan, maar
dat kost te veel tijd. En dat zijn dit soort zaken, die dan wat mij betreft ook aan de orde komen. En mocht
u dan tijdens die informatiebijeenkomst zeggen: dat willen we toch anders, dan gaan we dat gewoon
regelen. Dus ik zou er eigenlijk voor willen pleiten nog dit jaar zo’n informatiebijeenkomst te beleggen,
waar al uw vragen op tafel kunnen komen, waarbij wij zullen proberen u zoveel mogelijk tegemoet te
komen in uw wensen. 
Aandacht  voor de Oosterstaat:  Ik denk dan:  ‘Tom Poes,  verzin een list’,  maar  daar hebben we onze
creatieve ambtenaren en wethouders voor, dus misschien lukt dat wel.
En de Ramblas: Ik ben toch geneigd te zeggen, hoewel ik uw inzet ondersteun en het een aardig initiatief
vind, dat dit een voorbeeld van een wens is die behoorlijk veel geld zou kunnen kosten. En ik zou best uw
motie zo willen interpreteren dat we bij de uitwerking kijken of het kan, maar ook wel in kaart brengen
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wat de kosten daarvan zijn, zodat u vervolgens wel een afweging kunt maken. Kijk, als het 20.000 euro
kost, dan doen we daar niet zo heel erg moeilijk over, op een bedrag van 307 miljoen euro. Maar als het
een paar miljoen kost, dan spreek je over iets anders.

De VOORZITTER: U hebt in eerste termijn gezegd dat u het oordeel aan de raad laat. Dat is dan, begrijp
ik inmiddels, met inachtneming van deze opmerking. 

Wethouder DEKKER: Dat is een poging dat ze die motie intrekken en genoegen nemen met mijn ...

De VOORZITTER: Dat begrijp ik.

Wethouder  DEKKER:  De  consortia,  dat  was  een  vraag  van  de  SP,  die  krijgen  inderdaad  een
rekenvergoeding. Dat zit ook in de investeringsraming. Die krijgen een vergoeding voor wat ze hebben
gedaan als ze het niet geworden zijn. Om welk bedrag het gaat is volgens mij vertrouwelijke informatie,
maar dat kan ik u buiten de openbare bijeenkomst wel vertellen of tijdens die informatiebijeenkomst. 
Volgens mij heb ik alles gehad. Of niet? Bomen? Wij zijn daar zeer zorgvuldig in. Het moet inderdaad een
tracé worden dat voor een deel omringd wordt door bomen. Op sommige onderdelen, bijvoorbeeld de
Eikenlaan, hebben we daar wat van afgehaald, omdat we op die manier wat meer tegemoet wilden komen
aan de inspraak van bewoners. Maar als u vraagt: ‘heeft het college zorg voor het groen en voor de
bomen?’, dan kan ik u daar gerust in stellen.
Volgens mij heb ik het gehad, voorzitter. 

De VOORZITTER: Ik heb inmiddels opgemaakt uit uw woorden, doordat u inderdaad geen pokerface
heeft, dat u geen bezwaar heeft tegen het amendement, want daar hebt u nog geen uiteindelijk oordeel
over gegeven, dus dat u daar denk ik het oordeel aan de raad overlaat. Daar had u nog geen oordeel over
gegeven.

Wethouder DEKKER: Dat klopt.

De heer LUHOFF (D66): Voorzitter, ik had nog een vraag die niet beantwoord is. En die gaat over de
risicoverdeling tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Of daar in een later stadium nog over wordt
onderhandeld en hoe wij daar bij betrokken worden, omdat het potentieel veel geld zou kunnen kosten.

Wethouder DEKKER: Ja, net zoals u daar nu bij  betrokken wordt.  Er ligt een businesscase en in de
businesscase is 96 miljoen euro voor risico’s en daar zit een bijdrage van ons in van 17 miljoen. Als deze
businesscase  gerealiseerd  zou worden dan  zouden al  die  risico’s die  in  die  businesscase  zitten  voor
rekening zijn van de opdrachtnemer. En daarnaast zijn er nog een aantal andere risico’s, die zijn ook in de
notitie omschreven, maar die zijn soms voor een deel niet onderbouwd omdat ze niet te onderbouwen
zijn. 

De heer LUHOFF (D66): Het ging mij om het feit dat u aangeeft dat er nog onderhandeld gaat worden
over welke risico’s nu precies overgedragen kunnen worden. En dat de plafondprijs, die u straks met het
consortium gaat afspreken nog kan wijzigen. Mijn vraag is: hoe worden wij daarover geïnformeerd?

Wethouder DEKKER: Op dezelfde wijze zoals we dat nu doen. 

De VOORZITTER: En dan is het de heer Gijsbertsen die me er terecht op wijst dat u nog geen oordeel
heeft gegeven over de motie op stuk nummer 11: het verzoek om de raad binnen drie maanden met een
nota te informeren over mogelijke oplossingen van de bereikbaarheid van het UMCG.

Wethouder DEKKER: Nou ja, ik hou van snel. Maar het is een heel ingewikkelde. En als gezegd wordt:
‘mogelijke oplossingen’: die heb ik niet in drie maanden gereed. Ja, dat weet ik niet. Met respect, een
beetje een overbodige motie. Ik heb aangegeven dat wij de bereikbaarheid van het UMCG van groot
belang  vinden.  We  hebben  apart  bestuurlijk  overleg,  waar  de  wethouder  Ruimtelijke  Ordening  en
ondergetekende in zitten; we komen regelmatig bij elkaar; dit is een punt van aandacht en we komen hier
zeker op terug. Ik wil me nu even niet houden aan een termijn, want dat moeten we ook samen met het
UMCG doen, samen kijken hoe we die bereikbaarheid kunnen verbeteren. Dat komt bij mij echt niet op
een langetermijnagenda te staan. Ik kan het nu op dit moment niet overzien, want sommige oplossingen
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vereisen heel veel studie, ik kan u daar op dit moment geen tijdspanne over geven. Dat moet ik eerst
overleggen met het UMCG. 

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Ik wil toch graag een zekere termijn hebben, omdat ik het thema
graag actueel wil houden in deze raad. Als u zegt: tussen nu en een half jaar kan ik u in ieder geval
informeren over de stand van zaken over welke stappen we hebben genomen, dan wil ik de motie wel
intrekken. Misschien is drie maanden ook wat krap geformuleerd. 

Wethouder DEKKER: Ik zal de volgende keer als we hier spreken over de tram dit onderwerp sowieso
meenemen. 

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Dan trek ik op dit moment deze motie in.

De VOORZITTER: Dan is de motie op stuk nummer 11 ingetrokken. Dan is het woord nog aan de heer
Seton.

De heer SETON (CDA): Voorzitter, wat mij betreft nog twee concrete vragen. Uit de commissie de eerste
en de tweede termijn, namelijk de vraag naar het budget voor de ringwegen en de vraag naar de actualiteit
van de reizigersaantallen. 

Wethouder DEKKER: De actualiteit van de reizigers is volgens mij actueel. 
Dan moet nu op de tribune even iemand gaan knikken en die doet dat heel bescheiden. In de BDU-gelden,
dat is dat budget 452 dat wij volgens mij al jaarlijks op onze begroting hebben staan, dat zit er nu nog in
tot 2017 voor de Oostelijke Ringweg en daarna houdt het op en dan hebben we daarna geen middelen
meer voor de Westelijke Ringweg. 

De VOORZITTER: Dan zou ik u voor willen stellen om de beraadslagingen nu te sluiten. Er is gevraagd
naar de gang van zaken bij de stemmingen. Ik zou het u als volgt willen voorstellen: dat wij zo dadelijk
eerst gaan stemmen over het amendement, dan over de moties en dan zou ik de Romeinse cijfers I tot en
met XIV op bladzijde 19 ineens aan de orde willen stellen. U kunt, als u afstand wilt nemen, of geacht
wilt worden niet in te stemmen met bepaalde onderdelen, dat bij stemverklaring aangeven. Daarvoor is nu
de gelegenheid, voor het afleggen van stemverklaringen vooraf. Wie heeft daaraan behoefte? Over zowel
het amendement, als de moties, als alles wat u onder I tot en met XIV is voorgelegd. Dan is als eerste het
woord aan de heer De Rooij van de PvdA-fractie. 

Stemverklaringen:

De heer DE ROOIJ (PvdA): Ik vind dat het amendement op stuk nummer 12 van Student en Stad een
verbetering is, dus dat doen wij.
De aantekeningen die mevrouw Rademaker maakte bij de motie van de ChristenUnie op stuk nummer 3
onderschrijven wij. We steunen deze motie wel, omdat het een belangrijk signalement is. 
Voor de rest, voorzitter, is ons standpunt bij de Ramblas (motie nummer 6) het volgende: we dachten in
eerste instantie dat  rekening houden met  ruimte voor de Ramblas eigenlijk wel moet  kunnen,  ook al
omdat  iedereen  dat  wil,  maar  als  het  erg  veel  geld  gaat  kosten,  dan  moet  die  rekening  anders
gepresenteerd worden. We gaan ervan uit dat het college ons daarvan op de hoogte brengt en in dat geval
kunnen wij leven met deze motie en de rest zult u zien bij de stemming. Dat houdt de spanning er in.

De heer EVENHUIS (VVD): Voorzitter, wij  zullen stemmen voor alle moties, behalve nummer  7 en
nummer 8.
En over de besluitpunten I tot en met XIV het volgende: wij stemmen in met de besluitpunten I, III, IV, V,
VI, X en XIII. Daar zijn ook de tracés bij, want we vinden dat de beste langs de plaatsen gaan met de
meeste  reizigers.  Daar  zou  eventueel  een  Bombardier  of  Translohr  ook  langsgaan.  Alleen  één
uitzondering: wij kiezen voor het Vinkenstraattracé.

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voor zover het door mijn woordvoering niet al helder is gemaakt,
kort een paar dingen. 
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Hoewel wij de strekking van de moties 4, 5 en 6 delen, vinden wij op al die punten dat er dusdanige
schriftelijke en mondelinge toezeggingen zijn gedaan dat we het overbodig vinden om deze nog aan te
nemen.

De heer PRUMMEL (Stadspartij):  De eerste motie  is  op stuk nummer  3.  Ik zou bijna met  nostalgie
zeggen: dat is een heel goed dualistisch idee. Onze oude griffier zou trots op ons zijn.
Motie nummer 4 zullen wij steunen. Motie nummer 6 staan we onder. Motie nummer 7, 8 en 9 ook.
Nummer 10 houden we in en nummer 12: ja, waarom zou je er tegen stemmen? Het is een betere redactie
van een stuk waar we verder tegen zullen stemmen, maar waarom zouden we dan niet voor deze kleine
verbetering stemmen? En over de rest van het verhaal: deze tram, voorzitter, daar rijden we niet in mee.
Ik verwacht eigenlijk niet dat het ding ooit zal gaan rijden, dus gaat u er maar van uit dat we helemaal
tegen de beslispunten van 8.b zullen stemmen. 

De heer LUHOFF (D66): Voorzitter, we zullen instemmen met het amendement en de moties nummer 3,
4 en 6. Bij de moties nummer 7, 8, 9 en 10 zullen we tegenstemmen.

De heer SETON (CDA): Het amendement op 12: heel alert van Student en Stad. De commissie (motie 3)
steunen wij. En motie 4: wij kennen wethouder Visscher als een wethouder die ook na het symposium
constant met adviesraden in gesprek is, dus wat ons betreft is deze motie overbodig. De Ramblas (motie
6) zullen wij wel steunen, omdat we het dictum nog redelijk soepel vinden: rekening houden met, dat
moet kunnen. Motie 7 niet. Motie 8 wel, omdat wij de terugvaloptie in ieder geval in de lucht willen
houden. Motie 9 en 10 niet en 11 is ingetrokken.
Over het totale stuk: Er zijn wat ons betreft nog steeds knelpunten, als het gaat om de Vinkenstraat en ook
wat we net hoorden over de ringwegen. Die zijn op dit moment niet van dien aard dat we u al zouden
zeggen: je moet stoppen met de RegioTram, maar we blijven wel scherp op dit dossier en zullen het
college daarin ook kritisch blijven volgen. 

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Het amendement op 12 is scherp gezien, dat zullen we steunen. 
Motie nummer 6 over de Ramblas: Met inachtneming van kijken wat het kost, vind ik het een dermate
aanwinst van dit stuk van de stad dat als het een beetje kan, ik dat graag wil behouden, dus we zijn voor
die motie.
Motie 7 gaat uit van een ander idee van de RegioTram, dus die zullen we niet steunen, net als de moties 8,
9 en 10.
En over het gehele stuk: wij zullen uiteraard kritisch blijven volgen hoe het hele traject gaat verlopen. 

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Bij motie nummer 3 nemen wij de kanttekening van GroenLinks
over dat wij altijd een kennisachterstand zullen blijven houden, maar desalniettemin moeten we zoiets
gaan instellen. Dus deze zullen wij steunen.
De rest zal blijken bij de stemmingen. 
Over het uiteindelijke voorstel: met inachtneming van het amendement kunnen wij instemmen met het
voorstel.

De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Wij zullen instemmen met het amendement; dat vinden wij een
goede aanvulling. 
Ik was net bij alle moties gebleven bij motie nummer 10: daar zullen wij ook mee instemmen. 
Verder zullen wij met alle beslispunten I tot en met XIV instemmen, met uitzondering van punt II en III
en IX. Wij hebben namelijk een alternatief voor Lijn 1 (II) en daarom zullen we ook niet instemmen met
punt III,  omdat wij die Vinkenstraat willen, want die kan dan bekostigd worden uit  ons plan. En wij
stemmen ook niet in met punt IX, tenzij het amendement daarvoor in de plaats komt. 

De VOORZITTER: Dat is duidelijk. Dank u wel.
Dan gaan we nu over tot de stemming. De heer Evenhuis.

De  heer  EVENHUIS  (VVD):  Ik  heb  nog  een  vraag  over  de  orde  van  de  stemmingen.  Er  wordt
voorgesteld om over veertien punten te gaan stemmen. 
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De VOORZITTER: Ik had voorgesteld om ze ineens aan de orde te hebben bij de stemmingen. U kon bij
de stemverklaringen aangeven over welke punten u geacht wordt tegen te zijn, dus dan kan ik bij de
stemmingen straks afleiden waar wel of geen meerderheid voor is. 

De heer EVENHUIS (VVD): Akkoord. Ik kom tot mijn opmerking, ook van Student en Stad. Wij zijn dan
tegen of voor het hele voorstel, maar dat is niet aan de orde, begrijp ik. 

De  VOORZITTER:  Ik  denk  dat  we  moeten  gaan  stemmen.  Mijnheer  Evenhuis,  kunnen  we  gaan
stemmen?  Even een  kort  moment  om samen  te  gaan  kijken?  Ik  schors  de  vergadering  voor  enkele
ogenblikken.

Schorsing van 23.10-23.13 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering.  De VVD-fractie had de schorsing gevraagd.  De heer
Evenhuis.

De  heer  EVENHUIS  (VVD):  Voorzitter,  wij  stemmen  tegen  de  plannen,  met  uitzondering  van  de
Romeinse cijfers die we genoemd hebben waar we voor waren. Want u brengt nu de zaak in één keer in
stemming, begrijp ik, dus die nuance moet er wel bij.

De VOORZITTER: Nu heeft de griffier niet begrepen waar u het over heeft, dus u moet het even opnieuw
zeggen.

De heer  EVENHUIS (VVD):  Voorzitter, wij  stemmen  voor I,  III,  IV, V, VI,  X en XIII,  behalve het
Oosterhamriktracé; dat moet de Vinkenstraat zijn. En dan is ons voorstel, als u in één keer laat stemmen,
tegen het voorstel te hebben gestemd, het hele voorstel.

De VOORZITTER: Het zal misschien aan mij liggen, maar nu kan ik het gewoon niet volgen. U zegt aan
de ene kant: er is een aantal punten, maar niet alle punten, waar we tegen zijn. En u zegt: we worden
geacht tegen alle punten te zijn, tegen het hele voorstel. Dat kan dus volgens mij niet. 

De heer VAN KEULEN (VVD): Voorzitter, even ter verduidelijking. Wij worstelen met het fenomeen dat
wij veertien besluitpunten hebben. We zijn het met een deel half eens en met een deel niet eens. Daarom
stemmen wij, als je alles afweegt, tegen het hele voorstel, met uitzondering van de punten waar we voor
zijn. 
Als u deze verwarring wilt oplossen, dan stel ik voor om dan maar per punt te gaan stemmen.

De VOORZITTER: Volgens mij kan het vrij gemakkelijk: u kunt gewoon aangeven tegen welke punten u
geacht wordt te hebben gestemd. Als u dat noemt, dan verwerken we dat zo. Wij weten tegen welke
punten u bent. Bij de andere punt bent u voor; zo zullen we het verwerken. Volgens mij is dat naar ieders
tevredenheid.

Goed, dan gaan we eerst stemmen over het amendement op stuk nummer 12. Wie steunt het amendement
op stuk nummer 12? Dat is de hele raad, waarmee dat amendement is aangenomen.

Dan gaan we naar de moties. 
Eerst de motie op stuk nummer 3. Wie steunt de motie op stuk nummer 3? Dat is de hele raad, waarmee
die motie is aangenomen.

Dan de motie op stuk nummer 4. Wie steunt de motie op stuk nummer 4? Dat is de hele raad, minus het
CDA en GroenLinks, waarmee de motie is aangenomen.

Dan kom ik bij motie nummer 6 en daar verlaat bij die stemming de heer Spakman de vergadering. Wie
steunt de motie op stuk nummer 6? Dat is de hele raad, minus SP en GroenLinks, waarmee de motie is
aangenomen. Dan komt de heer Spakman de vergadering weer in. 

Dan zijn we bij de motie op stuk nummer 7. Wie steunt de motie op stuk nummer 7? Dat is alleen de
Stadspartij, waarmee die motie is verworpen. 



 

verslag van 20 oktober

74

65

Dan de motie op stuk nummer 8. Wie steunt de motie op stuk nummer 8? Alleen de Stadspartij en het
CDA, waarmee de motie is verworpen. 

Dan de motie  op stuk nummer  9.  Wie steunt  de motie  op stuk nummer  9? Dat  zijn de VVD en de
Stadspartij, waarmee de motie is verworpen. 

En dan de motie op stuk nummer 10. Wie steunt de motie op stuk nummer 10? Dat zijn de VVD, de
Stadspartij en de Partij voor de Dieren, waarmee de motie is verworpen. 

Dan komen we bij de punten zoals die door het college aan u zijn voorgelegd onder Romeinse I tot en met
XIV, met inachtneming van de opmerkingen die zijn gemaakt – en denkt u er maar niet te veel over na.
Wie steunt die punten? Ik constateer dat het raadsvoorstel, met alle beslispunten, met inachtneming van
de opmerkingen die zijn gemaakt, kan rekenen op een meerderheid van de raad en dat dus volgens de
besluitpunten, zoals voorgelegd onder I tot en met XIV, is besloten.

De heer PRUMMEL (Stadspartij): Voorzitter, maar dan hebt u er toch wel kennis van genomen dat de
Stadspartij tegengestemd heeft hè?

De VOORZITTER: Ja, dat had u namelijk gezegd. 

De heer PRUMMEL (Stadspartij): Dus dan staat het nu ook in de handelingen?

De VOORZITER: Ja. Nee, dat hebben we zeker gezien, zo zou je het ook kunnen noemen.

Dan zijn wij aan het einde gekomen van de vergadering en is de vergadering gesloten (23.15 uur). 
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VERGADERING VAN 17 november 2010

Voorzitter: mevrouw A. Postma, plaatsvervangend voorzitter

Aanwezig:  de  dames  C.E.  Bloemhoff  (PvdA),  M.  Dekker  (PvdA),  E.  van  Lente  (PvdA),  S.A.
Koebrugge (VVD), L.I. van der Vegt (GroenLinks), A.M.J. Riemersma (Stadspartij), H. Rademaker
(SP),  L.R.  van  Gijlswijk  (SP),  G.E.J.  van  der  Meulen  (D66),  A.K.  Kuik  (CDA),  I.M.  Jongman-
Mollema (ChristenUnie) en R.J.A.M. Krüders (Student en Stad) en de heren A. de Rooij (PvdA), J.
Spakman (PvdA), B. Baldew (PvdA),  R.O. Martens (PvdA), R. van der Schaaf (PvdA),  W. Moes
(PvdA), A.C.L. Rutte (VVD), D. Jager (VVD), J. Evenhuis (VVD), J.M. van Keulen (VVD), M.D.
Blom  (VVD),  M.T.  Gijsbertsen  (GroenLinks),  V.G.F.  Möhlmann  (GroenLinks),  A.  Sijbolts
(Stadspartij), G.J.D. Offerman (Stadspartij), J. Bolhuis (Stadspartij), R.P. Prummel (Stadspartij), J.P.
Dijk (SP), E. Eikenaar (SP), H. Luhoff (D66), P.S. de Rook (D66), H.J.M. Akkermans (D66), J. Seton
(CDA), M. Verhoef (ChristenUnie) en G.J. Kelder (Partij voor de Dieren)

Griffier: de heer L.A.M. Aarden

Wethouders: de dames J.A. Visscher (SP) en E.M. Pastoor-Meuleman (PvdA) en de heren F. de Vries
(PvdA) en T. Schroor (D66)

Afwezig: W.B. Leemhuis (GroenLinks) en wethouder C.T. Dekker (GroenLinks)

1. Opening en vaststelling verslagen

De VOORZITTER: Dames en heren, leden van de raad, wilt u gaan zitten en het volume beperken?
De vergadering van de gemeenteraad van Groningen van woensdag 17 november is geopend. Iedereen
van harte welkom, zeker ook de mensen op de publieke tribune en de mensen die ons thuis via internet
volgen. Ik heb een afmelding van de heer Leemhuis van GroenLinks. Ik kijk even rond en de rest van
de mensen, van de leden is aanwezig. Er zijn wat documenten rondgelegd voor u nog, dat is een brief
en een gewijzigd raadsvoorstel over de Oude Hortus. Ik kom daar bij het vaststellen van de agenda
nog even op terug. Er is een collegebrief over het informatiecentrum Grote Markt. Op basis daarvan is
het interpellatieverzoek van de VVD, dat per mail was aangekondigd, ingetrokken. En er is een petitie
rondgelegd en die heeft te maken met ‘Feesten in balans’. En daarvoor is ook nog iemand en die zit op
de publieke tribune en die wil de bijbehorende handtekeningen even komen inleveren en daar geef ik
hem nu even de gelegenheid voor. Dat is de heer Chris Garrit. [De heer Garrit overhandigt het college
de handtekeningen.] Dank u wel. De handtekeningen liggen hier, de petitie heeft u voor u liggen als
het goed is en dat onderwerp komt later op de avond weer terug.
Dan het vaststellen van de agenda. [Telefoon gaat af.] Als ik had geweten wie het was, dan had ik
gezegd van nog een keer en dan wordt hij ingenomen. Dat is voor de leden van de raad geloof ik wel
de afspraak, maar dat gaat geloof ik nu niet lukken. We hebben een aantal voorstellen tot wijziging van
de agenda. Om te beginnen, het voorstel. Ik zei net al: er is een brief over de Oude Hortus, voorstel om
agendapunt 8a, bestemmingsplan Oude Hortus, naar de conformlijst te verhuizen onder punt 6n. We
hebben een brief gehad van de RuG, die hebt u bij de dagmail kunnen zien, en er is een gewijzigd
raadsvoorstel en daarmee is het overgebleven discussiepunt opgelost. Voorstel is om dat te verhuizen
naar de conformlijst. Ik zie geen bezwaren. Dan heeft wethouder Pastoor gevraagd om agendapunt 8i
te vervroegen, omdat zij later op de avond nog een afspraak heeft. Dus ik stel voor om het voorstel 8i,
de collegebrief loondispensatie, naar het begin van de discussielijst van de discussielijst te verplaatsen,
dus dan wordt dat 8a. Daar is ook geen bezwaar tegen zie ik. Dan agendapunt 8j, de Grondexploitatie
Meerstad,  die  wordt  vertrouwelijk  behandeld,  maar  aan het  eind – we hebben dat  twee maanden
geleden ook op die manier gedaan – is nog een openbaar gedeelte, omdat het raadsbesluit wel in de
openbaarheid moet worden genomen. Kunt u daar mee leven? Prima, doen we dat zo. En dan hebben
we nog een vierde wijziging, een toevoeging in dit geval. Het voorstel is, of nee, het presidium heeft
besloten toestemming te verlenen aan de Partij voor de Dieren om onder agendapunt 9a en 9b twee
moties Vreemd aan de orde van de dag te behandelen. En het onderwerp is het meelopen van olifanten
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in feestelijke optochten. De ene motie gaat over aanstaande zaterdag en de andere motie gaat over de
verdere toekomst als ik het goed zeg. De heer Kelder knikt zo’n beetje, maar goed, dat merkt u verder
vanzelf. Dat waren de wijzigingen van de agenda. Dat gaan we dan op die manier doen.

1.a: Verslag van 29 september 2010 en verslag van het vertrouwelijk deel van 29 september 2010

De VOORZITTER: Dan hebben we twee verslagen vast te stellen. Om te beginnen het verslag van de
reguliere vergadering van 29 september 2010. Is er iemand die daar nog iets over heeft op te merken?
Iets wil aanvullen? Dan stellen we dat verslag zo vast. Dan het verslag van het vertrouwelijk deel van
29 september 2010, wanneer iemand daar iets over heeft op te merken, dan moeten we dat even aan
het eind van de avond doen in het vertrouwelijk deel. Mocht dat niet het geval zijn, dan wil ik dat nu
graag even weten, want dan kunnen we dat nu meteen vaststellen. Is er iemand die later op de avond
hierop  terug  wil  komen?  Dat  is  niet  het  geval.  Dan  hebben  we  het  vertrouwelijk  verslag  ook
vastgesteld.

2. Benoemingen

De VOORZITTER: Dan zijn we bij agendapunt 2, de benoemingen, die kunnen we overslaan.

3. Mondelinge vragen en interpellaties

De VOORZITTER: En dat geldt ook voor agendapunt 3, de mondelinge vragen en interpellaties, want
die zijn er niet.

4. Initiatiefvoorstellen

De VOORZITTER: En ook agendapunt 4 hebben we vanavond niet, de initiatiefvoorstellen.

5. Ingekomen stukken

5.a: Lijst van ingekomen collegebrieven

De VOORZITTER: Zijn we bij  de lijst  van ingekomen stukken. De lijst  van collegebrieven, is er
iemand die daarover het woord wil? Dat is niet het geval.

LIJST VAN ONTVANGEN COLLEGEBRIEVEN VOOR DE RAAD VAN
17 november 2010

Nr. Onderwerp Ontvangen d.d. Advies/afhandeling 
1. Uitstel evaluatie KGA en project 

Milieustewards
21 okt. Via cie. B&V

2. Jaarverslag 2009 
bezwaarschriftencie.

21 okt. Via cie. W&I

3. Toelichting ondersteuning Stichting
Wall House

21 okt. Via cie. O&W 

4. Groenparticipatie 21 okt. Via cie. B&V 
5. Voorzieningen asielzoekers 2011 21 okt. Via cie. W&I 
6. Verordening afvoer grondwater en 

hemelwater 
22 okt. Via cie. B&V

7. Wijkanalyses 25 okt. Via cie. R&W 
8. Rapportage woningbouw Meerstad 27 okt. Via cie. R&W 
9. Aanstelling gemeentesecretaris 27 okt. Via cie. F&V 
10. Evaluatie meldpunt 28 okt. Via cie. O&W
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huisvestingsproblemen 
zelforganisaties en beroep 
knelpuntenpot

11. Handhaving Bruilweering 28 okt. Via cie. R&W 
12. Impuls nationaal actieplan Sport en 

Bewegen
28 okt. Via cie. O&W 

13. COT-onderzoek veiligheidsanalyse 
binnenstad

28 okt. Via cie. F&V 

14. Verkeersveiligheid Julianaplein 28 okt. Via cie. B&V
15. Evaluatie Koninginnedag 2010 28 okt. Via cie. F&V 
16. Evaluatie aanbestedingen openbaar 

vervoer
28 okt. Via cie. B&V 

17. Voortgang project Ontsnippering 
SES

28 okt. Via cie. B&V 

18. Langetermijnagenda 3 nov. Via cie. R&W 
19. Jaarverslag 2009 Meldpunt 

Overlast en Zorg
4 nov. Via cie. O&W

20. Aanpak overmatig alcoholgebruik 
jongeren

4 nov. Via cie. O&W

21. Conceptkadernota Veiligheidsbeleid
2011-2014

4 nov. Via cie. F&V

22. Overdracht Wabo-bevoegdheden 
aan de GR Meerstad

4 nov. Via cie. R&W 

23. Bloemenbuurt, herinrichting 4 nov. Via cie. R&W 
24. Verslag rechtmatigheid 2009 4 nov. Via cie. F&V 
25. Stand van zaken aanpak huiselijk 

geweld
10 nov. Via cie. O&W

26. Besteding extra middelen 
schuldhulpverlening

11 nov. Via cie. W&I

27. Herinrichting H. de Vriesplantsoen 
De Wijert

11 nov. Via cie. B&V

28. Toezegging duurzame uitstroom 
naar regulier werk

11 nov. Via cie. W&I

29. Stimuleringsregeling 
woningbouwprojecten, tweede 
tranche en herkansing derde tranche

11 nov. Via cie. R&W

30. Aanbesteding Hoogwaardige 
ov-verbinding

11 nov. Via cie. B&V

31. Intern controleplan 2011 11 nov. Via cie. F&V
32. Eerste halfjaarrapportage 2010 

‘individuele Wmo voorzieningen’
11 nov. Via cie. O&W 

33. Beantwoording openstaande vragen
SP-fractie over pilot 
loondispensatie

15 nov. Betrekken bij agendapunt 
8i. 

34. Beantwoording vragen cie. B&V 10
nov. naar aanleiding van bespreking
‘Feesten in balans II’

15 nov. Betrekken bij agendapunt 
8g. 

35. Onderzoek en maatregelen externe 
inhuur

15 nov. Via cie. F&V 

36. Sleutelrapportage mei-augustus 15 nov. Via cie. R&W en B&V
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2010
37. Accommodatieplanning en 

Vastgoed noodlocatie Gravenburg
15 nov. Via cie. O&W 

38. Tijdelijke huisvesting RO/EZ, 
intrekking raadsvoorstel 

15 nov. Intrekken agendapunt 8c. 

39. Erratum aanbiedingsbrief bij 
begroting 2011 

16 nov. Via cie. F&V 18 nov. 

40. Stand van zaken Draadloos 
Groningen

17 nov. Via cie. W&I

5.b: Lijst van ingekomen overige stukken

De VOORZITTER: En dan de lijst van ingekomen overige stukken. Is er iemand die daar iets over wil
zeggen? Ook dat is niet het geval.

LIJST VAN ONTVANGEN OVERIGE INGEKOMEN STUKKENVOOR DE RAAD
VAN 17 november 2010

Nr. Afzender Ontvangen d.d. Advies/afhandeling
1. Stichting Vrije Recreatie, 

toeristenbelasting
13 okt. Ter kennisneming

2. Dhr. Fichtmüller, aanbesteding tram 19 okt. Ter kennisneming
3. Waterschap Hunze en Aa’s, vissterfte 19 okt. Ter afhandeling naar 

college
4. Gemeentelijke mbudsman, afschrift 

rapport klachtonderzoek bij OCSW
20 okt. Ter kennisneming

5. VNO-NCW Noord/MKB, bezwaar tegen 
verhoging ozb

20 okt. Ter kennisneming: 
afschrift brief aan 
college 

6. Dhr. Noordhuis, bezwaarschrift bouw 
Eelderzoom-plandeel C

21 okt. Ter kennisneming: 
afschrift brief aan 
wethouder De Vries

7. Mw. Besselink, bezwaren aanwezigheid 
mosquito’s

22 okt. Ter afhandeling naar 
college

8. Dhr. Van Lint, escalatie kabelbaan wijk 
Drielanden

25 okt. Ter kennisneming: 
afschrift brief aan 
weth. Visscher 

9. Gemeentelijke ombudsman, afschrift 
rapport klachtonderzoek bij SoZaWe

26 okt. Ter kennisneming

10. Comité Hart voor Democratie, 
intramurale zorgvoorzieningen 

26 okt. Betrekken bij 
begrotingsdebat 

11. Dhr. Bos, verhaalsbesluit 28 okt. Ter afhandeling naar 
college 

12. Dhr. Schaaf, kabelbaan wijk Drielanden 1 nov Ter afhandeling naar 
college 

13. Gemeentelijke ombudsman, bezuiniging 
op het ombudsinstituut

1 nov. Betrekken bij 
begrotingsdebat 

14. Mw. Van Hintem, noodkreet 1 nov. Ter afhandeling naar 
college 

15. Dhr. Bewier, bereikbaarheid de Leihof 1 nov. Ter afhandeling naar 
college 
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16. VNG, werkprogramma ‘Subsidie zonder 
moeite’

2 nov. Ter kennisneming

17. De Jonge Onderzoekers, korting subsidie 26 okt. Betrekken bij 
begrotingsdebat 

18 Koninklijke Horeca Nederland, 
stellingname tegen ozv-verhoging. 

4 nov. Betrekken bij 
begrotingsdebat 

19 Provincie Groningen, financieel toezicht 
gemeenterekening 2009

5 nov. Ter kennisneming

20 Provincie Groningen, uitstel indiening 
begroting 2011

5 nov. Ter kennisneming

21 Gemeentelijke ombudsman, rapport 
klachtonderzoek bij RO/EZ

5 nov. Ter kennisneming

22 Mevr. Bernabela, intocht van Sinterklaas 
met exoten

9 nov. Naar college ter 
afhandeling 

23 Collegebrief aan Groninger Forum, 
opdracht Stichting Groninger Forum 

10 nov. Via cie. O&W 

6. Conformstukken

De VOORZITTER: Dan kunnen we door naar de lijst met conformstukken. Ik lees ze voor, mocht u
een stemverklaring nog hebben dan merk ik dat wel.

6.a: Nacalculatie aanschaf en implementatie nieuw belastingsysteem
Aldus besloten.

6.b: Investeringsregeling clubgebouwen sport 2010
Aldus besloten

6.c: Voortgang en herziening grondexploitatie Montessorischool Beijum-Zuid-Oost
Aldus besloten.

6.d: Herziene exploitatiebegroting complex hergebruik grond
Aldus besloten.

6.e: Vaststellen herziene exploitatiebegroting en aanpassen uitvoeringskrediet project Zilverlaan
Aldus besloten.

6.f: Herziene exploitatiebegroting Reitdiep (fase 1-2)
Aldus besloten.

6.g: Aanvullend plankostenkrediet ontwikkelingsvisie Stationsgebied
Aldus besloten.

6.h: Herziene grondexploitatie Overwinningsplein
Aldus besloten.

6.i: Intrekken verordening op de Economic Talent Board gemeente Groningen

Mevrouw  KRÜDERS  (Student  en  Stad):  Wij  hebben  vorige  week  ook  al  aangegeven  in  de
commissievergadering  dat  we  het  jammer  vinden  dat  zo’n  initiatief  waarbij  jongeren  en  jonge
ondernemers betrokken worden bij het adviseren aan de gemeente over ondernemerschap en andere
zaken, dat we dat jammer hebben gevonden. Maar ook wijs, want als iets niet loopt, dan is daar een
goede reden voor om er ook mee te stoppen. Waar wij wel onze zorg over uit willen spreken is dat de
uiteindelijke  landing  onder  Marketing  Groningen,  ja,  dat  we  niet  moeten  oppassen  dat  we  weer
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hetzelfde op gaan zetten, maar dat we wel proberen echt jongeren op die manier en jonge ondernemers
toch wel  goed betrokken te krijgen,  ook onder marketing Groningen.  En dat  we inderdaad lering
trekken uit wat er hier mis is gegaan en dat we dat meenemen naar het nieuwe adviesorgaan.

Aldus besloten.

6.j: Dienstverleningsplan accountant voor het controlejaar 2010
Aldus besloten.

6.k: Aanvraag uitvoeringskrediet fietspad en fietsbrug Plataanlaan
Aldus besloten.

6.l: Het Groningse Centrum voor Jeugd en Gezin: perspectief eind 2011

Mevrouw KUIK (CDA): Het CDA is positief over dit stuk. Een goede opvoeding is natuurlijk van
belang  en  het  is  goed  dat  daarbij  ondersteuning  wordt  geboden  waar  mogelijk.  Toch  is  het  ook
belangrijk problemen bij de oorzaak aan te pakken en preventief in te zetten op deze problematiek,
voorkomen  is  immers  beter  dan  genezen.  En  tot  slot  hebben  we  in  verband  met  de  gewenste
laagdrempeligheid onze vragen bij  het  gebruik van termen en afkortingen,  zoals Triple P, LSH et
cetera. Dat waren twee kleine puntjes, verder is het een prima stuk. Dank.

Aldus besloten.

6.m: Nieuwe regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie
Aldus besloten.

6.n: Vaststelling bestemmingsplan De Oude Hortus

De  heer  OFFERMANS  (Stadspartij):  De  Stadspartij  hoopt  dat  de  monumentale  waarde  van  de
Hortusbuurt wordt gerespecteerd, want met al die bouwplannen in zo’n kwetsbaar gebied is het toch
wel belangrijk dat goed in de gaten te houden. Dank u.

Aldus besloten.

De  VOORZITTER:  Dank  u  wel.  Dan  zijn  met  de  gemaakte  opmerkingen  de  conformstukken
vastgesteld. Dan moet ik even een omissie goed maken, daar werd ik net op gewezen en dat reken ik
mijzelf ook een beetje aan. U kent hem misschien al wel, maar de mensen op de publieke tribune
vermoedelijk niet en ook de internetkijkers niet, dus die denken misschien ‘wie is die meneer die daar
ineens naast de voorzitter zit’. Dat is onze nieuwe interim-griffier Leo Aarden. En die zal voorlopig de
raad ondersteunen. [De raad roffelt instemmend.]

7. 1-minuutinterventies

De VOORZITTER: Gaan wij door met agendapunt 7, de 1-minuutinterventies.

7.a: Nota Grondbeleid 2011-2014

De VOORZITTER: En 7.a dat is de nota Grondbeleid 2011-2014 en ik wil de heer Rutte van de VVD
daarover het woord geven.

De heer RUTTE (VVD): Voorzitter, dank u wel. Zo, we zitten in een soort zwembad vandaag qua
geluid. Het college kondigt in de nota Grondbeleid aan dat het een eigen ontwikkelingsbedrijf wil
oprichten om zelfstandige woningbouw te kunnen realiseren. Dit vanwege vermeend marktfalen en
omdat de gemeente op zoek is naar, zoals het hier staat, structurele alternatieve inkomstenbronnen nu
met het actieve grondbeleid geen geld meer verdiend kan worden. Dat laatste is correct, we boeken
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vandaag  24  miljoen  euro  af  op  de  grondposities  die  we  onder  andere dankzij  dat  grondbeleid
aangekocht hebben. Voorzitter, de woningmarkt faalt niet, maar heeft helaas gewoon gelijk. Het kan
wel  zijn  dat  het  college  niet  helemaal  goed  begrijpt  hoe  de  markt  werkt.  Er  is  afgezien  van
studentenwoningen te weinig vraag naar woningen. Er is gewoon een vraaggebrek. Zelfstandig aanbod
creëren is nooit het goede antwoord op gebrek aan vraag.

De VOORZITTER: De heer Van der Schaaf (PvdA). 

De heer VAN DER SCHAAF: Dank u, voorzitter. De heer Rutte constateert dat er geen vraag is naar
woningen maar dat lijkt mij toch tamelijk in strijd met een aantal nota’s die we de afgelopen tijd ook
hebben aangenomen,  bijvoorbeeld  de  structuurvisie  Wonen,  waarin  naast  inderdaad het  tekort  op
jongerenhuisvesting  wel  degelijk  wordt  gesproken  dat  er  op  een  aantal  punten  nog  een  flinke
kwalitatieve woningvraag is. Op wat voor andere manier ziet u het voor zich op het moment dat er
geen nieuwe woningen gebouwd worden, om die markt weer aan te jagen? 

De  heer  RUTTE  (VVD):  Voorzitter,  er  is  een  heel  groot  verschil  tussen  een  marktwens  en  een
marktvraag. Wensen genoeg, op de langere termijn ontstaat er ook weer wat en zodra er weer vraag is,
zal er ook gebouwd worden. Daar twijfelen wij niet aan. De vraag is of je zelfstandig moet  gaan
ontwikkelen. Kun je vraag creëren door te gaan bouwen? Dat kan niet, dat is een zot voorstel, het lijkt
een beetje alsof de gemeente dan maar bijvoorbeeld huizen op zou moeten gaan kopen van mensen die
hun huis niet kwijt kunnen raken. Dat vinden we ook een raar voorstel, dat doen we ook niet. Dat is
ook een marktinterventie die we niet moeten willen. Opkopen, zelfstandig ontwikkelen, allebei even
gek, allebei niet doen. Dit zijn processen die we aan de markt moeten overlaten, en daar horen ook de
risico’s thuis. Sterker nog, nu zelfstandig woningen creëren terwijl de risico’s door marktpartijen als te
hoog worden ingeschat, is roekeloos. De risico’s zijn torenhoog en dat kan en dat mag de gemeente
zich zeker in financieel barre tijden niet permitteren. Daarom komen VVD en CDA met een motie
waarin we het  college oproepen af  te  zien van dit  onzalige plan,  de  motie  zal  ik  zo overleggen.
Overigens vinden wij ook dat de erfpacht moet worden afgeschaft, maar daarover zal het CDA zo
meteen de woordvoering doen. 

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Rutte dient een motie (2) in namens de VVD en het CDA. 

Motie (2) ‘Geen ontwikkelbedrijf voor de gemeente Groningen’ van CDA en VVD:

“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 17 november 2010, besprekende het
raadsvoorstel inzake de nota Grondbeleid;
constaterende dat:

- het college het voornemen heeft om een eigen ontwikkelingsbedrijf op te richten;
- het  college  het  zelfstandig  ontwikkelen  van  woonruimte  als  structurele  alternatieve

inkomstenbron ziet nu het actieve grondbeleid niet langer winstgevend is;
- de gemeente Groningen 24 miljoen euro moet afboeken op gronden die dankzij het actieve

grondbeleid zijn aangekocht, maar waar voor woningbouw geen vraag meer naar is;
overwegende dat:

- een gebrek aan vraag naar woningen niet kan worden opgelost door zelfstandig aanbod te
creëren;

- onder  deze  omstandigheden  de  risico’s  om  als  zelfstandig  woningbouw  te  ontwikkelen
onacceptabel hoog zijn;

- onder betere marktomstandigheden een zelfstandig ontwikkelbedrijf de markt verstoort en tot
oneerlijke concurrentie kan leiden;

verzoekt het college:
- af te zien van het opzetten van een eigen ontwikkelbedrijf;

en gaat over tot de orde van de dag.” 

De heer RUTTE (VVD): Voorzitter, kunt u uw microfoon iets verder omhoog doen want u bent niet zo
goed verstaanbaar. 
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De VOORZITTER: Ik zal in ieder geval proberen wat harder te praten. Welke fracties willen nu verder
het woord? Mevrouw Kuik, CDA. 
Mevrouw KUIK (CDA): Dank, voorzitter. Mijn complimenten voor de uitgebreide nota. We kunnen
met het overgrote deel van deze nota instemmen. Echter, op twee aspecten wil ik nog ingaan, namelijk
het ontwikkelingsbedrijf en erfpacht voor particulieren in de binnenstad. Wij zijn er niet van overtuigd
dat het genoemde ontwikkelingsbedrijf noodzakelijk en verstandig is. De overheid wil onder anderen
gaan ontwikkelen waar de markt faalt. Wij maken ons zorgen over deze risico’s die deze stap kan
meebrengen. Het college ziet het ontwikkelingsbedrijf als een gat in de markt, wij zien het eerder als
een financiële valkuil. Dan erfpacht voor particulieren in de binnenstad. 

De heer EIKENAAR (SP): Voorzitter, mag ik een vraag stellen aan mevrouw Kuik? U zegt dat we niet
aan  dat  ontwikkelingsbedrijf  moeten  beginnen,  want  dan  nemen  we  enorme  risico’s.  Wat  wel
opmerkelijk is, is dat u in het verleden heeft ingestemd met de constructie die in Meerstad bestaat. Die
houdt ook enorme risico’s in. Hoe moet ik dat in relatie zien? Daar zitten we ook met marktpartijen in
een organisatie, wat het nog risicovoller maakt dan wanneer we zelf helemaal uitvoeren. Dus kunt u
mij eens uitleggen waarom dat wel en dit niet? 

Mevrouw KUIK (CDA):  Dat  lijkt  me  niet  precies dezelfde constructie  en er  zijn  inderdaad grote
risico’s en ik vind dat we daar ook van moeten leren. Goed, dan erfpacht voor particulieren in de
binnenstad. Al in 2009 concludeerde de rekenkamercommissie ...

De VOORZITTER: De heer Eikenaar wil er nog iets over zeggen. Wilt u het wel kort doen want
mevrouw Kuik heeft eigenlijk maar een minuut. 

De heer EIKENAAR: Ja. Bij nader inzien had u met terugkijken, met de wetenschap van nu, niet
willen instemmen met de constructie zoals die in Meerstad bestaat? 

Mevrouw KUIK (CDA): Als u de constructie die in Meerstad bestaat gelijktrekt met deze constructie,
dan verschillen wij van mening. 

De heer EIKENAAR (SP): Nee, ik noem hem nog risicovoller. 

Mevrouw KUIK (CDA):  Al  in  2009 concludeerde  de  rekenkamercommissie  in  haar  rapport  over
erfpacht dat het systeem aan waarde heeft ingeboet. Zo zijn voor het juridische argument, namelijk
erfpacht  als  sturingsinstrument,  voldoende  andere  middelen  om  grondbeleid  te  sturen.  Ook  het
financiële argument is discutabel. Het gaat om een klein aantal percelen in de binnenstad. Wij zijn van
mening dat erfpacht als inkomstenbron onevenredig zwaar wordt afgewenteld op een te kleine groep.
Bovendien zou je met een redelijk rentepercentage ook hetzelfde dan wel een hoger bedrag kunnen
krijgen wanneer deze grond wordt verkocht. Daarom stellen wij in een motie voor om erfpacht voor
particuliere woningbezitters in de binnenstad van Groningen af te schaffen omdat het achterhaald is en
een onrechtvaardig middel. Dank u.

De  VOORZITTER:  Dank u wel.  Door  mevrouw Kuik  wordt  namens  CDA,  VVD,  ChristenUnie,
Stadspartij  en  Partij  voor  de  Dieren  een  motie  (3)  ingeleverd  over  erfpacht,  met  een  uitgebreide
constatering en overweging. 

Motie (3) ‘Erfpacht’ van CDA, VVD, ChristenUnie, Stadspartij, Partij voor de Dieren en Student en
Stad:

“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 17 november 2010, besprekende het
raadsvoorstel inzake de nota Grondbeleid;
constaterende dat:

- de rekenkamercommissie in 2009 haar rapport over Erfpacht heeft uitgebracht en concludeert
dat het systeem van erfpacht aan waarde heeft ingeboet;
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- het onderzoek duidelijk laat zien dat de uitvoering van het erfpachtbeleid niet transparant en
consistent  is  geweest  en  dat  erfpacht  als  sturingsmechanisme  aan  waarde  en  kracht  heeft
ingeboet, zeker in de historische binnenstad van Groningen;

- het om een geringe groep van erfpachters gaat;
- de  meerwaarde  van  een  grotere  zeggenschap  geheel  of  tenminste  grotendeels  wordt

gecompenseerd door andere wettelijke mogelijkheden;
- de  partijen  die  op  25  november  2009 geen meerderheid  kregen voor  een  motie  voor  het

afschaffen  van  de  erfpacht  sinds  de  verkiezingen  in  maart  wel  een  meerderheid  van  de
stemmen in de gemeenteraad vertegenwoordigen;

overwegende dat:
- de  afschaffing  van  erfpacht  voor  particuliere  woningbezitters  in  de  binnenstad  een

nadrukkelijke  wens  is,  omdat  een  burger  met  een  eigen  woning  en  grond  in  erfpacht
waardestijging van de grond twee keer moet betalen, namelijk middels een hogere canon en
een stijging van de ozb;

- het  instrument  van  erfpacht  wel  gehandhaafd  kan  blijven  voor  uitgifte  van  grond  voor
bedrijven  en  als  woningbouwstimulator  kan  dienen  bij  nieuwbouwprojecten  buiten  de
binnenstad;

- de opbrengsten uit de verkoop zodanig worden aangewend dat zij ten goede komen aan de
gehele gemeenschap,  daarmee recht  doend aan een van de historische uitgangspunten van
erfpacht;

verzoekt het college:
- de erfpacht voor particuliere woningbezitters in de binnenstad van Groningen af te schaffen,

met dien verstande dat er voor particuliere woningbezitters een zorgvuldige regeling wordt
gemaakt, waarbij de grond overgaat in eigendom tenzij de gemeente aantoont de grond voor
eigen gebruik en/of herstructurering binnen tien jaar nodig te hebben;

en gaat over tot de orde van de dag.” 

De VOORZITTER: Wie kan ik het woord geven? De heer Van der Schaaf, PvdA. 

De heer VAN DER SCHAAF (PvdA): Dank u, voorzitter. Ook wij hebben complimenten voor de
uitgebreide en gedegen nota Grondbeleid, waar wij van harte mee kunnen instemmen. Een van de
voorstellen is om na te gaan denken over een eigen gemeentelijk ontwikkelbedrijf. Het zal niemand
verbazen dat wij  als sociaal-democraten het  liberale adagium – de markt  heeft  altijd gelijk – niet
automatisch of  helemaal  niet  omarmen.  Vandaar  dat  wij  wel  positief  staan  om in  ieder  geval  de
mogelijkheid te gaan verkennen. We constateren dat op dit moment dat op de woningmarkt de markt
het op een aantal onderdelen echt laat afweten. We constateren ook dat ...

De heer RUTTE (VVD): Voorzitter, ik kan er begrip voor opbrengen dat de heer Van der Schaaf niet
zo houdt van markt als sociaal-democraat, maar hij kan het bestaan ervan ook niet ontkennen. Denkt
hij nou werkelijk dat door het voor eigen risico creëren van woningbouw door de gemeente er wel
weer vraag gaat ontstaan? Dan heeft hij een compleet nieuw marktinzicht. 

De heer VAN DER SCHAAF (PvdA): Wij constateren dat er wel degelijk een vraag is die op dit
moment niet door de markt wordt opgepakt. Wij geloven dat het gemeentelijk ontwikkelbedrijf juist
op strategische punten die markt, die er wel degelijk is, zal bedienen, in combinatie met het volgende
argument  wat  ik  wil  noemen.  Wat  wij  constateren,  is  dat  het  huidige  kabinet
investeringsmogelijkheden van de woningbouwcorporaties aan het afknijpen is, waardoor we ook op
dat punt minder kunnen verwachten, en juist op dat punt moeten we op zoek als gemeente naar andere
mogelijkheden  om met  kleinschalige  initiatieven  de  ontwikkelingen  op  specifieke  locaties  aan  te
jagen, en daar kan een ontwikkelbedrijf wel degelijk van nut zijn. Bijvoorbeeld om ... 

De VOORZITTER: De heer Rutte mag één keer kort ... 
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De heer RUTTE (VVD): Hoe mooi het ook allemaal klinkt, een gemeentelijk ontwikkelbedrijf kan het
probleem dat mensen hun huis niet verkocht krijgen, toch niet oplossen. Sterker nog: meer aanbod
maakt onverkoopbaarheid van de woningen alleen maar groter. 

De heer VAN DER SCHAAF (PvdA): Nee, het gaat er natuurlijk niet om aanbod te creëren waar geen
vraag naar is, waar u automatisch van uitgaat. Het gaat er juist om aanbod te creëren van mensen die
wel degelijk graag een woning willen kopen en kunnen kopen, maar die op dit moment niet terecht
kunnen. De markt laat het daar op dit moment afweten. Ook corporaties hebben minder mogelijkheden
door het kabinet. Als ik nu de redering door zou trekken, dan zou u eigenlijk vinden dat er überhaupt
geen nieuwbouw meer moet plaatsvinden, simpelweg omdat elke nieuwbouwwoning die erbij komt,
ertoe leidt dat er iemand anders een andere woning achterlaat. Dat is juist de doorstroom die we juist
willen hebben. Tot slot nog iets over erfpacht. De PvdA heeft zich in het verleden geen voorstander
getoond van afschaffing en we zien op dit  moment  geen nieuwe argumenten om dat standpunt te
veranderen. 

De VOORZITTER: Ik geef de heer Offerman van Stadspartij nog even de kans om een vraag te stellen
aan de heer Van der Schaaf.

De heer OFFERMAN (Stadspartij): Ik wil een opmerking plaatsen. De verhalen die ik nu hoor over de
noodzaak van een of ander ontwikkelbedrijf doen mij erg denken aan de opmerkingen die geplaatst
zijn bij het opzetten van ‘Wonen boven winkels’. Het was zo nodig, want de markt kon het niet doen
en dat moesten we allemaal zelf doen. U weet wat voor debacle dit is, we gaan het nog evalueren. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Wie kan ik het woord geven? De heer Akkermans (D66). 

De heer AKKERMANS (D66): Voorzitter, de fractie van D66 voegt zich bij de waardering voor de
nota  Grondbeleid,  en  ook  de  wijze  waarop  wij  daar  door  wethouder  en  medewerkers  op  zijn
ingevoerd.  Twee  opmerkingen  over  de  punten  die  net  voorbijkwamen.  Het  ontwikkelingsbedrijf,
daarvan zeggen wij dat we niet principieel de voet daarin dwars zetten. We vragen het college wel om
een grote mate van terughoudendheid te hebben vanwege de risico’s en ook de positie ten opzichte van
de markt. We kunnen ons heel goed voorstellen dat er hele specifieke redenen zijn om daarmee aan de
gang te  gaan,  denk aan  jongerenhuisvesting,  denk aan sociale  huursituaties,  daar  kunnen wij  ons
voorstellen  dat  de  gemeente  er  actief  in  optreedt,  maar  voor  het  overige  graag  wat  beheerst  en
teughoudend. Wat betreft erfpacht, mevrouw Kuik heeft daar terecht aan herinnerd naar aanleiding van
het rapport van de Rekenkamer, en overigens ook naar aanleiding van klachten van betrokkenen. Die
klachten gingen niet alleen over de erfpacht als zodanig maar ook over gebrek aan transparantie en
gebrek aan gelijkheid van behandeling. Dat is vorig jaar in de raad aan de orde geweest. De raad heeft
toen herbevestigd dat er sprake zou moeten blijven van een erfpacht in de binnenstad. Je moet een
beetje oppassen voor jojobeleid. We vinden het wel van belang dat het onderwerp aan de orde is, maar
dan niet even in de marge van de nota Grondbeleid. Dan vragen we aan het college: kom als het kan in
de loop van 2011 nog eens terug aan de hand van de evaluatie van het rapport, van de beantwoording
van het rapport van de Rekenkamer. Waar het met name om gaat, is dat de Rekenkamer zegt dat het
college een doelstelling heeft met het grondbeleid. Die doelstelling die het college daarmee heeft om
het collectieve belang daarin veilig te stellen, onderschrijven wij. De vraag is of dit het beste en het
enige instrument is. Daarover willen we graag nog eens nader van het college horen of er inmiddels
andere instrumenten verkend zijn die daar een alternatief voor kunnen vormen. Dat is één punt. Ten
tweede is de vraag of de klachten die er zijn van betrokkenen uit dat gebied inmiddels in voldoende
mate afgehandeld zijn en dat leidt tot een discussie over erfpacht in de binnenstad in de loop van 2011.

De heer RUTTE (VVD): Voorzitter, de heer Akkermans wil geen jojobeleid, zoals hij daarnet zei.
Echter, de enige die hier lijkt te jojoën, is D66 zelf. Nog een half jaar geleden was D66 gewoon tegen
erfpacht, op basis van een rapport dat er toen ook al lag. Er is helemaal niets veranderd behalve dan
dat D66 nu in het college zit, dat lijkt dan de grootste verandering, maar wat maakt het standpunt van
D66 vandaag anders dan een half jaar geleden? Kan de heer Akkermans dat toelichten vanuit zijn
liberale principes?

10



 

verslag raad 17 november 2010

85

De heer AKKERMANS (D66): Om te beginnen, dat de raad zich daar vorig jaar in verdiept heeft en
daar uitspraak over heeft gedaan, en dat wij los van het eigen standpunt het niet wenselijk vinden om
ieder half jaar weer opnieuw over erfpacht een discussie te hebben, en als je de discussie voert, om het
dan te doen op grond van een fundamenteel onderzoek naar hoe het nu loopt in de binnenstad. Er is
een rapport van de Rekenkamer, daar is die discussie over geweest. Wij vragen het college om het
verder uit te zoeken of die alternatieven inmiddels ook beter in beeld zijn dan ze toen waren en of een
deel van die klachten is afgehandeld. Dat is het verschil met het standpunt dat u inneemt. 
De heer RUTTE (VVD): Voorzitter, moet ik dan concluderen dat de mening van D66 over erfpacht om
wat voor reden dan ook, omdat het college nog wat moet uitzoeken, veranderd is in een half jaar tijd?
Dat is toch wel heel curieus. 

De heer AKKERMANS (D66): Voorzitter, ik weet niet of ik nu nog moet herhalen, de argumenten die
ik net heb gegeven, die gelden nog. 

De VOORZITTER: En uw minuut is waarschijnlijk ook al ruimschoots om. Kort mag nog even de
heer Prummel van de Stadspartij. 

De heer PRUMMEL (Stadspartij): Een korte vraag. Mogen de andere partijen er dan wel op rekenen
dat D66 zich aan zijn verkiezingsprogramma gaat houden wanneer er weer over erfpacht gestemd
wordt? 

De heer AKKERMANS (D66): In het algemeen houdt D66 zich aan zijn verkiezingsprogramma. 

De VOORZITTER: Nou, met deze conclusie sluiten we in ieder geval dit stukje even af. Welke fractie
wenst nog meer het woord? Mevrouw Jongman-Mollema, ChristenUnie. 

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Kort: wij kunnen instemmen met het
grondbeleid zoals dat ook technisch heel duidelijk aan ons is uitgelegd. Daarvoor ook waardering van
onze fractie. Het punt wat net in de discussie werd gebracht over mensen die het er mee eens zijn, wij
zien de teksten die het college daarover geschreven heeft als een verkenning. Het college zegt niet dat
het  ontwikkelbedrijf  morgen al  in  actie is.  Het  ontwikkelbedrijf  is  iets  wat  een mogelijkheid zou
moeten kunnen gaan worden. In dat licht zien wij ook de verkenning van het college, maar op zich
vinden wij het idee dat de overheid daarin stimulerend gaat werken, niet een gekke, gezien de huidige
tendensen die al eerder in dit debat aan de orde zijn geweest. Als tweede: erfpacht is een punt wat wij
eerder hebben ingebracht. Wij vinden het goed om het nogmaals onder de aandacht van de raad te
brengen. Dus zie de motie voor onze onderbouwing. Dank u, voorzitter.

De VOORZITTER: Dank u wel. Verder nog iemand? Dat is niet het geval. We gaan naar het college,
wethouder De Vries. 

Wethouder DE VRIES (PvdA): Voorzitter, drie opmerkingen van onze kant. In de eerste plaats dank
ook aan de raad voor de complimenten voor de gedegen voorbereiding, dat hebben we denk ik ook
met steun van de mensen van RO/EZ goed gedaan in deze ingewikkelde materie. Twee: iets over de
erfpacht. We hebben, dacht ik, indringend gesproken de vorige periode over de rechtvaardiging van
een instrument, ook naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamer. Er zitten uiteraard verschillen
van opvatting in maar we hebben wel een aantal afspraken met uw raad gemaakt, onder andere over de
klachtafhandeling. De heer Akkermans zei het al. Een aantal elementen die daar voorbijkwamen. Ik
stel eigenlijk voor, ik ben er ook niet zo voor om bij – u gaat er zelf over – maar om bij motie een
instrument meteen te laten verdwijnen. Sterker nog, wij zijn voor dit instrument maar ik kan me wel
voorstellen dat we die discussie ook aan de hand van de overgenomen delen van het rapport van de
Rekenkamercommissie en de reactie van het college daarop, die een meerderheid heeft ondersteund,
terug laten keren.  Dus ik zeg eigenlijk toe dat  we daarop terugkomen, kijken hoe we dat hebben
gedaan met  die  wel  overgenomen  aanbevelingen van  de  rekenkamercommissie  en  dan  wordt  die
discussie  wat  mij  betreft  vervolgd.  Laatste  punt  is  van  wat  indringender  aard,  het  gaat  over  het
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ontwikkelbedrijf. Daar zit natuurlijk een soort scheiding van geest in politieke zin, dat is helemaal niet
erg,  maar  de  heer  Rutte  heeft  wel  een  soort  overdreven  voorstelling  van  de  werking  van  zo’n
ontwikkelbedrijf. Dat, laten we zeggen, is er niet voor bedoeld, en zo hebben we dat ook nooit in de
pilot gezet en zo schrijven we het ook niet op, om, laten we zeggen, alle woningbouw voor onze
rekening te nemen met alle risico’s van dien. Sterker nog, je doet dat om twee redenen. In de eerste
plaats daar waar de markt niet pakt. We zeggen het ook waar sprake is van marktfalen, om daar dingen
op te pakken. De heer Offerman wijst op ‘Wonen boven winkels’ en wat u er verder ook van vindt, er
zijn een aantal mooie dingen gerealiseerd, ook het wonen boven winkels. En ik mag ook wijzen op een
instrument,  de  Stichting  Industriële  Gebouwen  Groningen,  wat  jarenlang  een  soort  verlengd
ontwikkelbedrijf in de stad in handen hebben gehad die toch een hele hoop mooie dingen tot stand
heeft gebracht die vanuit die markt niet komen. Zo zou dat ontwikkelbedrijf kunnen werken. Het is
natuurlijk niet de bedoeling dat je daarmee onevenredig risico’s op je neemt als gemeente. Het moet
wel gaan om, laten we zeggen, die interventies die je ook vanuit wat je wilt bereiken als stad nuttig
vindt. 

De heer OFFERMAN (Stadspartij): Voorzitter, uiteraard heeft ‘Wonen boven winkels’ ook een paar
mooie dingen gedaan, met de nadruk op een paar. Er hadden ongeveer 120 eenheden naar aanleiding
van de laatste besluiten moeten zijn gerealiseerd. Het zijn er nog geen 20 geloof ik. Dus het risico is
helder. 

Wethouder  DE  VRIES:  Als  u  daar  nog  de  64  appartementen  die  boven  een  postkantoor  zijn
gerealiseerd bij optelt, heeft u een heel ander beeld. Het is maar net een beetje wat u meeneemt in dit
verband. Dank voor uw constatering dat het ook mooie dingen heeft opgeleverd. Die wou ik even
noteren. Voorzitter, mevrouw Jongman heeft gelijk als ze zegt dat dit wordt aangekondigd en dat we
erover gaan praten. Dank ook voor de steun om dat te mogen doen zeg ik tot de ChristenUnie. En dan
is inderdaad de keuze aan u of u zegt dat vinden wij op die en die terreinen, dat zullen we ook moeten
beschrijven, echt de moeite waard. Het valt me wel op dat sommigen van u, laten we zeggen, in het
debat  bijvoorbeeld over jongerenhuisvesting heel  gemakkelijk  zeggen:  doe met  kantoren dit  en in
winkelstraten  zus,  ja,  daar  zul  je,  als  de  markt  het  niet  oppakt,  toch  moeten  nadenken over  een
instrument en dan is het inderdaad zo in deze gemeente Groningen dat wij er van oudsher niet voor
terugdeinzen  om,  wanneer  de  markt  dat  niet  doet,  als  overheid  voorop  te  gaan  .  Wij  zijn  geen
bouwbedrijf, heien de heipalen er niet zelf in, of althans meestal niet, een enkel punt wel, bij SoZaWe
wel, dat is van ons, maar dat moeten anderen doen. De overheid heeft hier een rol om inderdaad daar
waar die markt  faalt,  en dat doet de markt  aantoonbaar in heel Nederland in alle binnenstedelijke
herstructurering, dat doet de markt aantoonbaar als het gaat om sociale huisvesting, daar hebben we
corporaties ook voor, dat is ook een correctie op marktfalen, en dat doet, als u goed kijkt naar het
woningbouwprogramma – ik zet het maar een beetje hard neer – de markt in algemene zin ook wel een
beetje. Als u zich realiseert dat we aan die prachtige productie zijn gekomen in de stad Groningen door
structurele investeringen van corporatieve zijde. Dat doet de markt dus niet.
 
De VOORZITTER: Hier moeten we even een punt zetten, want nu is de heer Rutte van de VVD aan
de beurt.

De heer RUTTE (VVD): De wethouder is zeer gedreven op dit onderwerp, het gaat hem aan het hart
en dat is prima. We zijn het alleen fundamenteel niet eens. Dat stipte hij al aan. Het heeft ook met
principes te maken. Maar het zit wat dieper dan dat omdat in het raadsvoorstel dat hier ligt, ook wordt
gezegd dat eigen ontwikkeling wordt gezien als een structureel verdienmodel. En dan zegt de 
VVD-fractie:  ho eens even,  we nemen gewoon heel  veel  risico’s.  Ondernemen,  ontwikkelen,  zelf
ontwikkelen, heeft  grote risico’s, daar kun je mee verdienen,  daar kun je ook verschrikkelijk mee
verliezen. En dat zou de gemeente simpelweg niet moeten doen. Hoe kijkt de wethouder daartegen
aan?

Wethouder DE VRIES: Maar dan stel ik eigenlijk voor om bij de uitwerking van die, we hebben zo’n
pilot gedaan die overigens goed is afgelopen, daar hebben we aan verdiend, dan stel ik voor om bij de
nadere uitwerking van wat doe je nou wel en wat doe je niet die discussie te voeren. Die vind ik
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overigens ook heel legitiem. We moeten niet zo’n soort risico aangaan waarvan je zegt dat zou je niet
moeten willen. Nogmaals, het is ook niet een soort ontwikkelbedrijf dat alle woningen gaat bouwen in
de stad Groningen. Dat soort beelden moeten we helemaal niet met elkaar hebben. Ik verheug me ook
op die discussie en zeg inderdaad één ding bij. Misschien is het wel meer dan ooit noodzakelijk – de
heer Van der Schaaf zei het al – dat gelet op het wegvallen vanaf 2014 van het ISV-budget, gelet op de
vanaf 2014 ook zeer benauwde positie van corporaties in deze samenleving – daar kun je van alles van
vinden, ook daar verschillen we waarschijnlijk van mening over – is de slagkracht van de stad zeker in
binnenstedelijke opgave in wijkvernieuwing aantoonbaar minder vanaf 2014. Dat is een discussie die
we met het huidige kabinet stevig moeten voeren. Ik hoop ook op uw steun daarin want dat gaat echt
om de overlevingskracht van wijkvernieuwing en stedelijke, binnenstedelijke vernieuwing. Vanuit dat
perspectief zou je de ontwikkeling van zo’n ontwikkelbedrijf heel strategisch kunnen benaderen en die
discussie moeten we voeren, denk ik. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik stel voor dat hier maar bij te laten. Het is niet voor niets een 
1-minuutinterventie. Dan gaan we naar de moties. Nou doet zich het vreemde geval voor dat ik een
motie heb nummer 2 en motie nummer 3, er schijnt ook een motie nummer 1 te zijn, maar die komt er
nog aan. Is er een fractie die alvast kan vertellen wat er in de motie staat? De heer Seton, CDA. 

De heer SETON (CDA): Het is mijn schuld. Dat is een amendement dat ik alvast heb laten kopiëren,
het heeft daarom nummer 1 gekregen maar hoort bij het volgende agendapunt. Dus daar hebt u nu
geen last van. 

De VOORZITTER: Vandaar. Dan gaan we naar motie 2 en motie 3. Als eerste motie nummer 2, is er
een fractie die een stemverklaring wil afleggen? Mevrouw Van der Vegt, GroenLinks. 

Mevrouw VAN DER VEGT (GroenLinks): Dank u, voorzitter. Wij denken dat het ontwikkelbedrijf in
specifieke situaties  wel  meerwaarde kan hebben.  Het  voorbeeld dat  de  wethouder al  noemde,  het
ombouwen van kantoorgebouwen tot jongerenhuisvesting bijvoorbeeld, daarom zullen wij tegen deze
motie stemmen. De motie, als het gaat om het afschaffen van de erfpacht, zullen wij ook niet steunen.
Wij  zijn  niet  voor  het  afschaffen  van  erfpacht,  want  wij  hechten  wel  waarde  aan  de  eventuele
sturingsmogelijkheden die dat biedt. Dank u. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dat waren twee moties in één keer. Dat is heel handig. De heer
Eikenaar, SP. 

De  heer  EIKENAAR  (SP):  Wat  de  eerste  motie  betreft,  of  2  dan,  sluit  ik  me  geheel  aan  bij
GroenLinks. Wat betreft die over erfpacht, daar hebben we een uitgebreide discussie over gevoerd en
volgens mij is mijn standpunt glashelder. Deze motie zullen wij niet steunen. 

De heer PRUMMEL (Stadspartij): Voor motie nummer 2 zal de Stadspartij ook stemmen omdat de
plannen van het college te weinig specifiek zijn. We kunnen ons voorstellen dat de overheid soms een
rol kan spelen, maar zo breed kan het zeker niet gaan. En erfpacht, daar is de Stadspartij ook tegen
omdat burgers niet genoeg rechtszekerheid hebben wanneer ze grond in erfpacht hebben verkregen. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Verder nog? We gaan eerst stemmen over motie 2. Wie is ervoor? De
motie van CDA, VVD, geen ontwikkelbedrijf voor de gemeente Groningen. Dat zijn de fracties van de
Stadspartij,  van  de  VVD en van  het  CDA en de  Partij  voor  de  Dieren,  en  de  motie  is  daarmee
verworpen.  Dan  gaan  we  naar  motie  nummer  3.  Ik  geef  nog  even  de  kans  om  ook  hier  een
stemverklaring af te leggen voor diegene die dat nog niet heeft gedaan en dat alsnog wil doen. Daar is
niemand  meer  voor.  Dan  gaan  we  stemmen  over  de  motie  van  CDA,  VVD,  Student  en  Stad,
ChristenUnie, Stadspartij en de Partij voor de Dieren over erfpacht. Wie is er voor deze motie? Dat
zijn de fracties van de VVD, de Stadspartij, de ChristenUnie, Student en Stad, en CDA en de Partij
voor de Dieren. Daarmee is de motie verworpen. 
We gaan stemmen over het voorstel zelf. De nota Grondbeleid 2011-2014. Stemverklaring de heer
Rutte (VVD). 
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De heer RUTTE (VVD): Ik wou de stemverklaring aangrijpen om iets te doen wat ik net ben vergeten,
namelijk voor de rest veel lof uitspreken voor dit  document en wat daarin staat. Dat heb ik in de
commissie wel gedaan. Wij stemmen voor de nota Grondbeleid, met uitzondering van de passage over
erfpacht en ontwikkeling van een eigen ontwikkelbedrijf. 

Mevrouw KUIK (CDA): Daar kan ik me volledig bij aansluiten. 

De heer PRUMMEL (Stadspartij): Dat doen wij kortheidshalve ook. 

Mevrouw KRÜDERS (Student  en  Stad):  Bij  ons  geldt  dat  alleen  ten  aanzien  van  erfpacht,  daar
onthouden wij ons van, daar zijn we tegen. 

De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Nu wordt het even lastig maar ik sluit me aan bij de andere
sprekers, behalve mevrouw Krüders. 

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Dat hele rijtje af, dan geldt het ook voor ons, wat betreft de
delen over erfpacht. 

De  VOORZITTER:  Dat  was  het.  Dan  gaan  we  nog  even  stemmen  over  dit  voorstel.  Wie  kan
instemmen met de nota Grondbeleid? Dat zijn, in de gauwigheid gezien, alle fracties, waarmee de nota
Grondbeleid is vastgesteld.   

7.b: Aanvullend uitvoeringskrediet vastgoedexploitatie Damsterdiep

De heer SETON (CDA): Allereerst heb ik begrepen dat wethouder Dekker afwezig is wegens ziekte.
Ook vanaf deze plek van harte beterschap. Over de vertraging en extra kosten bij het Damsterdiep is al
het nodige gezegd. Wat je opvatting daarover ook is, de kosten moeten nu wel betaald worden. Het
college stelt voor de 1,9 miljoen euro te dekken uit de schadevergoeding die de gemeente ontvangt als
een lopende arbitragezaak in ons voordeel uitvalt. In de commissie hebben we al gezegd dat we moeite
hebben met  een  dekking die  onzeker  is.  Van de  toekomstige  parkeeropbrengsten  kun je  nog een
realistische inschatting maken, maar over de uitkomst van de arbitragezaak, en dat heeft het college
ook  bevestigd,  valt  niks  zinnigs  te  zeggen.  In  de  tekst  van  het  voorstel  noemt  het  college  een
alternatieve  dekking,  en  in  de  commissie  bleek  dit  de  reserve  grondzaken  te  zijn.  Dus  als  de
arbitragezaak niets of te weinig oplevert, wordt dekking gevonden in deze reserve. Het CDA vindt dat
een onzekere dekking, die geen dekking is, en stelt daarom voor de zaak om te draaien. Dekking via
de reserve grondzaken, en als de arbitrage goed afloopt, storten we dat bedrag terug in de reserve. Zo
zou het eigenlijk moeten. Daartoe dienen we een amendement in. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Uiteraard sluiten we ons aan bij de wensen voor mevrouw Dekker. Er
was bij ons geen melding binnengekomen over haar afwezigheid maar dat is dan bij dezen verklaard.
Ik neem aan dat we mede namens u mogen zeggen dat we hopen dat ze er gauw weer is. Dan ga ik
naar het amendement van het CDA, mede ondertekend door de ChristenUnie. 

Amendement (1) ‘Aanvullend uitvoeringskrediet Damsterdiepgarage’ van CDA en ChristenUnie:

“De  gemeenteraad  van  Groningen,  in  vergadering  bijeen  op  17  november  2010,  besprekende  het
voorstel Aanvullend uitvoeringskrediet vastgoedexploitatie Damsterdiep,
constaterende dat:

- door problemen en daaruit voortvloeiende vertraging bij de uitvoering van de werkzaamheden
aan de Damsterdiepgarage zich extra kosten ad 1,9 miljoen euro voordoen;

- het  college verwacht  dat  deze kosten op de aannemer  kunnen worden verhaald,  maar  dat
terzake momenteel een arbitragezaak loopt;
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- het  college  voor  betaling  van  deze  extra  kosten  een  voorstel  doet  voor  een  aanvullend
uitvoeringskrediet, met als dekking de schadevergoeding die volgt na een positieve uitspraak
in de arbitragezaak;

- het  college  aankondigt  om,  als  arbitragezaak  onverhoopt  niet  positief  uitvalt,  met  een
alternatieve dekking te komen;

- het college in de raadscommissie Beheer en Verkeer aangaf dat deze alternatieve dekking zou
worden gevonden in de reserve grondzaken;

overwegende dat:
- het  vanwege  de  onzekerheid  ervan  niet  juist  is  om de  nog  onbekende  uitkomst  van  een

juridische procedure als dekking voor te stellen;
- het wel gewenst is deze uitkomst als mogelijke dekking mee te nemen;

besluit:
- besluitpunt II. als volgt te wijzigen:

I. “de kosten te dekken uit:
a. toekomstige parkeeropbrengsten parkeergarage Damsterdiep 33.412.000 euro;
b. voor 1,9 miljoen euro uit  de reserve grondzaken, te verminderen met de mogelijke
inkomsten uit de schadeclaim, voor 1,9 miljoen euro, neergelegd bij de aannemer vanwege
de kosten van de vertraging;”

en gaat over tot de orde van de dag.”

De VOORZITTER: U kunt het zo meteen zelf nalezen. Even kijken of er andere fracties zijn die
hierover het woord willen. Niemand die hier verder nog het woord wil? Dan gaan we even rustig aan
doen totdat u allemaal het amendement heeft gekregen.

De heer DE ROOIJ (PvdA): Een vraag over het bedrag. Volgens mij ontbreekt er een nul. 

De VOORZITTER: Er ontbreekt zelfs nog een nul. 

De heer DE ROOIJ (PvdA): Bij punt A. 

De VOORZITTER: Bij het punt A. Kan de heer Seton daar opheldering over verschaffen? 

De heer SETON: Ik had volledigheidshalve A ook maar even genoemd maar je ziet, dat moet je dus
volledigheidshalve niet doen, er ontbreekt inderdaad een nul. Maar het gaat dus vooral over B. 

De VOORZITTER: Ik vond het al zo veel. Ik heb het wel goed voorgelezen. Ik vergeet zomaar het
college. Wethouder De Vries mag reageren. 

Wethouder DE VRIES: De discussie beperkt zich kennelijk tot de vraag hoe je een en ander moet
dekken, als het gaat om dit uitvoeringskrediet. Het is een beetje hoe je kijken wil naar deze situatie.
Het gaat, dat geldt zowel voor de schadeclaim als voor de te maken kosten allemaal, om dingen die
zich in de toekomst zullen voordoen, vanuit dat perspectief is het ook volkomen legitiem voor ons
college om de afwikkeling van de arbitragezaak af te wachten. Het is niet zo dat je nu iets moet
dekken wat al uitgegeven is op dit punt, een uitvoeringskrediet van te verwachten omvang. We weten
wel zeker dat die kosten gaan komen, dat is helder. Vandaar dat we deze route legitiem vinden. En de
reserve grondzaken, die is in algemene zin altijd een soort buffer, dan kun je zeggen dan draai ik het
om, dan pak ik alvast uit de buffer. Wij vinden het beter om het zo te doen omdat het – en dat is een
beetje symboliek – ook een beetje druk op de ketel houdt op de afwikkeling van deze zaak. Hier is
volgens mij met deze dekking niet vreselijk veel aan de hand. Ik zou eigenlijk dit amendement willen
ontraden.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Seton, CDA.

De heer SETON: Even reageren op de wethouder. Wat ik hier heb geprobeerd, verandert per saldo
helemaal  niets.  Ik heb dezelfde redenatie als  wethouder Dekker de commissie meldde,  die heb ik
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opgeschreven, ik heb alleen de volgorde omgedraaid. Zij zei dat als die arbitragezaak niet tot een
positieve uitkomst leidt, dan gaat dat uit de reserve grondzaken. Dat is precies wat hier gebeurt. Wat ik
niet begrijp in uw redenatie, dat het blijkbaar legitiem is om aan de raad een dekking voor te stellen
waarvan je nog niet eens weet of er 1 euro binnen gaat komen. We weten de uitkomst niet en dat vind
ik geen legitieme dekking. 

Wethouder DE VRIES: Dat is helder. Dat heeft u net al toegelicht. Ik heb geprobeerd aan te geven dat,
omdat dit een zaak is die zich in de toekomst afspeelt, je ook die dekking in de toekomst zou kunnen
zoeken met een soort vangnet, dat is ook een hele legitieme redenering en wij vinden dat beter. Wat u
ook doet als u nu uit de reserve grondzaken haalt, is een soort gat slaan daarin waarin u volgende week
dan weer een dotatie zou moeten doen om het een beetje op niveau te krijgen. Ik vind het niet zo
simpel eigenlijk. 

De heer SETON (CDA): U stelt, ik begrijp uw redenatie over iets in de toekomst, maar moeten nu wel
een besluit nemen en u rijdt ons een dekking voor die er niet is. 

Wethouder  DE  VRIES:  Volgens  mij  mag  je  vorderingen  altijd  op  de  balans  als  te  verwachten
inkomsten zetten, voor mij is het legitiem, het mag, andersom uw verhaal is ook correct, kan ook. Wij
denken dat  het  beter  is  om het  zo te doen,  omdat  je anders een heel  beeld krijgt  met  de reserve
grondzaken waar u volgende week weer voor aan het snijden bent, het is een beetje vestzakbroekzak,
we hebben een legitieme reden, die van u is dat ook, denk ik. 

De VOORZITTER: Dan denk ik dat  de argumenten gewisseld zijn en moet  elke fractie besluiten
welke  keuze  ze  maakt  in  dit  verband.  Wij  gaan  stemmen  over  het  amendement  van  CDA  en
ChristenUnie dat u inmiddels hebt. Stemverklaring de heer Evenhuis, VVD. 

De heer EVENHUIS (VVD): Wij gaan vooralsnog uit van de hoopvolle tekst in het voorstel, ook in de
commissie behandeld, en als dat anders mocht uitvallen, gaan we opnieuw die zaak bekijken en dan
komt ons oordeel. Dank u wel. 

De heer PRUMMEL (Stadspartij): Wij zullen voor het amendement stemmen, al was het maar omdat
het net ietsje degelijker is, je moet nou eenmaal de huid niet verkopen voor je de beer geschoten hebt.
Dat gezegde gaat hier, met excuses aan de Partij voor de Dieren, zonder meer op. Geld dat je nog niet
hebt,  daar moet  je voorzichtig mee omgaan.  Dat  kun je niet  zo maar  als  dekking gebruiken.  Het
voorstel van CDA en ChristenUnie is daarin degelijk, iets degelijker dan de dekking van het college. 

De heer SPAKMAN (PvdA): Wij volgen de heer Seton in zijn logica en wij zullen dit amendement dus
ook steunen. Wij vinden het uiteindelijk ook efficiënter om één keer een besluit te nemen dan dat het
in twee keer moet. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Nog meer fracties? Dat is niet het geval. Dan gaan we stemmen over
het amendement. Wie is voor het amendement van CDA en ChristenUnie? Dat zijn de fracties van
CDA, Partij voor de Dieren, de PvdA, Student en Stad, de ChristenUnie, de Stadspartij en D66. En
dan neem ik aan dat die daarmee is aangenomen, maar ik kijk even naar rechts. Dat is het geval. Dat
moet  ik  nog even oefenen,  mijnheer  De  Rooij.  Dan stemmen we nog over  het  voorstel  zelf,  het
aanvullend uitvoeringskrediet vastgoedexploitatie Damsterdiep. Wie is voor het voorstel? Dat zijn alle
fracties minus de VVD of weet de VVD dat heel zeker. Nee, die zijn ook voor. Dan is dit voorstel
vastgesteld.

8. Discussiestukken

8.a: Collegebrief pilot loondispensatie

De VOORZITTER: Ik geef het woord aan de SP, aan de heer Dijk, die zijn maidenspeech houdt. U
moet hem rustig uit laten praten. De heer Dijk heeft het woord.  
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De heer DIJK (SP): Het is maar een pilot, dat was kort samengevat de toon van de bespreking van de
pilot  loondispensatie  vorige  week  in  de  raadscommissie.  Als  het  aan  het  college  ligt,  zal  er
geëxperimenteerd  worden  met  de  bevordering  van  arbeidsparticipatie  van  personen  met  de
arbeidshandicap  door  middel  van  loondispensatie.  Dat  betekent  dat  Groningen  voortaan  aan
werkgevers toestemming geeft om arbeidsgehandicapte werknemers onder het wettelijk minimumloon
te betalen voor arbeid die zij verrichten. Het wettelijk minimumloon is ooit ingesteld om werknemers
te  beschermen  zodat  werkgevers  hun  werknemers  niet  onderbetalen.  De  overheid  heeft  met  dat
instrument van wettelijk minimumloon altijd willen garanderen dat werknemers een redelijk inkomen
ontvangen voor de door hen geleverde diensten en werk. Naar de mening van de SP is het een element
van beschaving dat dit minimumloon ook geldt voor mensen die hard werken maar door een handicap
niet volledig productief kunnen zijn. De Wet sociale werkvoorziening legde dat beschavingselement
vast, sterker nog, in de wet staat dat mensen in de sociale werkvoorziening ook boven het wettelijk
minimumloon  kunnen  verdienen.  Dat  is  beschaving  optima  forma.  Maar  dat  stopt  nu.  Wie  niet
productief genoeg is, naar de maatstaven van het bedrijfsleven, verliest het recht op het minimumloon.
Nu als pilot maar laat ons geen illusies maken, deze proef is een voorbode van het volledig afschaffen
van het minimumloon. De pilot is, zo blijkt uit de antwoorden van de regering op de vragen van de
Eerste Kamer, ingericht als opmaat naar een volledige stelselwijziging. Als het experiment slaagt, is de
weg  vrij  voor  een  ruimere  dispensatie  van  het  wettelijk  minimumloon  dan  wel  het  wettelijk
minimumloon serieus verder verlagen zoals dit kabinet graag wil. Om deze redenen was en is de SP er
erg op tegen dat de gemeente Groningen deelneemt aan de pilot en daar is met het nieuwe kabinet nog
een reden bijgekomen. Onder het oude kabinet was het uitkleden van de Wet sociale werkvoorziening
bedoeld om mensen aan het werk te helpen, zij het wel met een lager loon. De commissie-De Vries,
die met het voorstel kwam, ging uit van een gelijkblijvend budget en een verdubbeling van het aantal
mensen dat aan het werk geholpen zou moeten worden. Het nieuwe kabinet wil in 2015 400 miljoen
euro  bespaard  hebben  op  de  sociale  werkvoorziening  door,  zo  heeft  het  Centraal  Planbureau
uitgerekend, 30.000 sw-plaatsen te schrappen en die mensen zonder recht op het minimumloon op de
arbeidsmarkt  te schoppen. Loondispensatie is dan ook teruggebracht tot een middel  om te kunnen
bezuinigen op de sociale zekerheid. Ik ben dan ook erg verbaasd over de opstelling tot nu toe van
PvdA. Je zou verwachten dat die partij gezien haar historie pal staat voor het minimumloon en je zou
helemaal verwachten dat die partij ferm afstand neemt van de lading van deze pilot die deze pilot heeft
gekregen door het nieuwe kabinet. De SP kiest ervoor om op een beschaafde manier om te gaan met
mensen die een arbeidsbeperking hebben, en daarom dienen wij de volgende motie in. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Als eerste feliciteren we de heer Dijk met zijn maidenspeech. En hij
heeft een motie (4) ingeleverd. 

Motie (4) van de SP:

“De  gemeenteraad  van  Groningen,  in  vergadering  bijeen  op  woensdag  17  november  2010,
besprekende de collegebrief en plan van aanpak pilot loondispensatie,
constaterende dat:

- het wettelijk minimumloon is ingesteld om werknemers te beschermen, zodat werkgevers hun
werknemers niet onderbetalen;

- de overheid hiermee wil garanderen dat werknemers een redelijk inkomen ontvangen voor het
door de werknemer geleverde werk;

- het wettelijk minimumloon een sociaal verworven recht is;
- met de pilot wordt toegestaan dat mensen met een arbeidsbeperking werken voor een inkomen

onder het wettelijk minimumloon;
is van mening dat:

- de  pilot  loondispensatie  een  verslechtering  is  voor  mensen  met  een  arbeidsbeperking  ten
opzichte van de huidige situatie;

- wanneer mensen met een arbeidsbeperking productief zijn naar vermogen, zij hier minimaal
het wettelijk minimumloon voor moeten verdienen;
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- mensen met een arbeidsbeperking in armoede worden gedrukt, terwijl zij nu met een indicatie
voor  de  sociale  werkvoorziening  volgens  de  cao  maximaal  130%  van  het  minimumloon
kunnen verdienen;

spreekt uit:
- het onwenselijk te vinden dat de gemeente Groningen deelneemt aan de pilot loondispensatie;

en gaat over tot de orde van de dag.” 

De  VOORZITTER:  Welke  fractie  kan ik  verder  over  dit  onderwerp  het  woord geven?  Mevrouw
Riemersma, Stadspartij. 

Mevrouw RIEMERSMA (Stadspartij): Dank u wel, voorzitter. Het grootste deel van de woordvoering
van  de  SP  kunnen  wij  onderschrijven,  zij  het  dat  we  een  nuance  aanbrengen.  Dus  luister.  Het
minimumloon is ooit vastgesteld om mensen een gegarandeerd inkomen te verschaffen voor werk dat
zij  leveren.  Deze bestaanszekerheid is  een belangrijke verworvenheid in  onze  samenleving.  Even
dacht ik dat in de voorliggende pilot  vanzelfsprekend dit  ook zou worden toegepast,  namelijk dat
deelnemers  – de honderd deelnemers  die beoogd worden – in ieder geval  het minimumloon gaan
verdienen,  met  alle  rechten  en  plichten  als  werknemer.  Wat  hier  wordt  voorgesteld  echter  is  dat
mensen een hele week, dus 36 à 40 uur, afhankelijk van de bedrijfstak, per week gaan werken voor
slechts een percentage van het minimumloon. Dat kan variëren van 20% tot minder dan 100%. Dit
loon  wordt  aangevuld  door  de  gemeente,  maar  niet  met  de  rest  van  het  minimumloon  van  het
percentage, maar met een aanvullende uitkering uit de Wwb, de Wet werk en bijstand. En die heeft,
zoals u weet, ernstige beperkingen. Er vindt een partnertoets plaats en een vermogenstoets. Je gaat dus
voltijds werkende mensen beschouwen als onvolwaardige werknemers. Deze betiteling komt trouwens
niet van mij, hoewel ik hem onderschrijf, maar uit de woordvoering van de GroenLinks-fractie in de
Eerste Kamer. Onze fractie is echter – en daar komt de nuance – niet tegen een pilot – natuurlijk niet,
alles wat helpt om mensen volwaardig te laten deelnemen op de arbeidsmarkt, juichen wij toe – maar
er  moet  wel  aan  de  basisvereisten  worden  voldaan,  namelijk  uitbetaling  van  minimaal  het
minimumloon aan een werknemer. Dit is de absolute ondergrens. Ik verwacht echter niet dat voor de
voorliggende pilot zoals het ingericht is door het college, opgelegd door het Rijk, dat is waar, dat
daarvoor zich veel mensen vrijwillig zullen aanmelden. Dat vinden we zonde van het voorbereidende
werk.  Daarom verzoeken we het  college dringend om de pilot  aan te  passen en mensen met  een
arbeidsbeperking  die  werk  zoeken,  werkelijk  serieus  te  nemen.  Neem  uw  maatschappelijke
verantwoordelijkheid  serieus.  Betaal  het  minimumloon.  En  zorg  ervoor  dat  mensen  hun  trots
behouden. En terugkrijgen. Daarvoor dien ik een motie in. Dank u wel. 

VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Riemersma van de Stadspartij heeft een motie (5) ingeleverd. 

Motie (5) ‘Pilot loondispensatie’ van de Stadspartij:

“De  gemeenteraad  van  Groningen,  in  vergadering  bijeen  op  woensdag  17  november  2010,
besprekende de collegebrief over het plan van aanpak pilot loondispensatie,
constaterende dat:

- het wettelijk minimumloon is ingesteld om werknemers te beschermen. Dat het minimumloon
als ondergrens geldt voor wat mensen minimaal moeten verdienen;

- het wettelijk minimumloon een sociaal verworven recht is;
- met de pilot wordt toegestaan dat mensen met een arbeidsbeperking werken voor een lager

uurloon dan in de Wet minimumloon is vastgesteld;
overwegende dat:

- de  pilot  loondispensatie  een  verslechtering  is  voor  mensen  met  een  arbeidsbeperking  ten
opzichte van de huidige situatie;

- wanneer mensen met  een arbeidsbeperking presteren naar vermogen,  zij  hier minimaal  het
wettelijk minimumloon voor moeten verdienen;

- het niet sociaal is om mensen 36 tot 40 uur per week te laten werken voor een uitkering op
basis van de Wwb;

- de  beperkingen  van  de  Wwb  (partnertoets  en  vermogenstoets)  mensen  er  niet  toe  zal
stimuleren om een baan met dergelijke voorwaarden te accepteren;
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verzoekt het college:
- de pilot uit te voeren rekening houdend met bovenstaande overwegingen en het minimumloon

tot 100% van gemeentewege aan te vullen en de bepalingen van de Wet minimumloon van
toepassing te verklaren;

en gaat over tot de orde van de dag.” 

De VOORZITTER: Zijn er andere fracties die het woord wensen over de pilot loondispensatie? Dat is,
ja, de heer Rutte, VVD. 

De heer RUTTE (VVD): De wethouder verdient heel veel lof voor het feit dat zij mee wil doen met
deze pilot. De VVD is daar blij mee. Het is een unieke kans voor mensen met, zoals dat dan heet, een
vlekje,  om aan werk te  komen,  om aan  de  slag  te  kunnen.  Deze mensen hebben geen volledige
loonwaarde, eisen dat zij het minimumloon moeten krijgen, is prachtig in het kader van socialistisch
wensdenken, maar zorgt er uiteindelijk voor dat deze mensen kansloos aan de kant blijven staan. De
VVD vindt het asociaal en gelukkig begrijpt de PvdA in dit huis wel wat goed sociaal beleid is. 
Ik neem aan dat dit voor GroenLinks ook gaat gelden.
De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): U zegt: u kunt op deze manier mensen aan het werk helpen,
dat  is  in  zekere  zin  zo,  u  accepteert  daarmee  ook  een  onderscheid  tussen  mensen  die  wel  het
minimumloon verdienen voor het werk dat ze doen, en mensen die niet het minimumloon verdienen
voor het werk dat ze doen. Wat vindt u daar dan van? 

De heer RUTTE (VVD): Het is een verschil tussen wat ik mensen gun en wat reëel is om te betalen
aan loonwaarde. Daar zit een heel groot verschil in. 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, dan constateer ik dus dat de VVD-fractie het te
billijken vindt dat iemand met een vlekje, zoals u het zelf omschrijft, minder geld betaald krijgt voor
hetzelfde werk als anderen. 

De heer RUTTE (VVD): Voorzitter, dat vinden wij niet te billijken want het gaat niet om hetzelfde
werk, het zijn mensen met een vlekje die betaald worden naar de loonwaarde die zij hebben. Als ze dit
niet doen, staan ze aan de kant. Dankzij aanvulling kunnen ze ook aan de slag, ze krijgen meer dan een
uitkering, het alternatief is een uitkering en in de pilot wordt alles op alles gezet om deze mensen
uiteindelijk de kans te geven om wel vooruit te komen en uiteindelijk naar een volwaardige baan door
te groeien. Dat vinden we sociaal,  vinden we heel belangrijk en nogmaals, de wethouder verdient
daarvoor alle lof. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan mag de heer Gijsbertsen, GroenLinks, verder. 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): De rest van mijn interrupties richting de heer Rutte doe ik wel
in mijn eigen termijn dacht ik. Voorzitter, het is ook wel zo vriendelijk voor de spreektijd van de VVD,
dat gun ik ze dan ook wel weer, voorzitter, wat hier uiteindelijk voorligt, het systeem dat hierachter zit,
daar kan mijn fractie wel mee instemmen. Dat hebben we ook in de commissie aangegeven. Mijn
fractie  is  er  altijd  erg  voor  geweest  om mensen  te  activeren,  te  emanciperen,  zelfontplooiing  te
bevorderen en het laatste wat ik wil, is dat mensen in een uitkering blijven zitten. Dus dat uitgangspunt
kunnen  we  nou  een  steun  in  de  rug  geven  aan  mensen  om weer  wat  makkelijker  die  reguliere
arbeidsmarkt op te helpen, ook als dat in stappen kan, dat kunnen wij volledig delen. Er zitten wel een
aantal voorwaarden aan en bij mij ga je wel over een grens heen op het moment dat je zegt: goh,
iemand heeft een ondanks de inzet die iemand heeft, beperktere resultaten die hij daarmee kan boeken,
om dan te zeggen dat die het wettelijk minimumloon niet verdient. Dat gaat mij echt te ver, ik vind het
in  die  zin  ook  jammer  dat  nu  deze  pilot  wordt  uitgevoerd.  Het  is  natuurlijk  een  uitvloeisel  van
rijksbeleid. Wij hebben nu wel gezegd zelf dat we aan die pilot deelnemen, dat had wat ons betreft niet
gehoeven, volgens mij had het signaal richting het Rijk kunnen zijn dat het systeem leuk en aardig is
maar dat het minimumloon daarbij wordt gehandhaafd. In die zin is het jammer dat dit gebeurt en wij
konden ons in dat verband ook wel vinden in de woordvoering van de SP en ik heb zojuist een motie
gezien en die zullen wij ook steunen. Dank u wel. 
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De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Verhoef, ChristenUnie. 

De heer VERHOEF (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. De fractie van de ChristenUnie kan zich
goed vinden in deelname van de gemeente aan deze pilot loondispensatie. Voor ons is het namelijk
heel belangrijk dat dit een mooi instrument is om mensen met een beperking ook de mogelijkheid te
geven om aan het arbeidsproces deel te nemen. Werkervaring op te doen en misschien mogelijk een
kans hebben om op een reguliere baan te rekenen. Om nu te kijken of mensen geschikt zijn om aan de
pilot mee te doen, wordt onder anderen een loonwaardebepaling uitgevoerd. Onze fractie heeft wat
moeite met het bepalen van een geldwaarde van mensen en dit geval van mensen met een beperking.
Op basis van deze loonwaarde wordt bepaald wat de werkgever betaalt en wat de gemeente bijdraagt
om op een bijstandsuitkering plus te komen. Mijn fractie had graag gezien dat er afspraken mogelijk
waren om gaandeweg de pilot toe te vloeien naar een wettelijk minimumloon. En dat zit er tijdens de
pilot helaas niet in omdat door alle deelnemende gemeentes de pilot op dezelfde manier moet worden
uitgevoerd. Een dergelijk toegroeien naar het wettelijk minimumloon is voor ons wel van groot belang
bij een eventueel structureel vervolg na de pilot. Tot slot, voorzitter, deelname aan de pilot is op basis
van  vrijwilligheid  en  dit  in  tegenstelling  tot  heel  veel  gemeentes  waar  mensen  uit  de  genoemde
doelgroepen gedwongen worden om deel te nemen en wat ons betreft moeten deelnemers dus zelf
kunnen afwegen of ze de kans op werk en ervaring aangrijpen, en akkoord gaan met de financiële
gevolgen  van  dit  systeem  van  loondispensatie.  Wij  vinden  het  dan  ook  heel  belangrijk  dat  er
voorlichting gegeven wordt aan de mensen die overwegen om deel te gaan nemen om zowel de kansen
als de financiële gevolgen dus af te wegen. Ik zou graag van de wethouder een toezegging horen dat
die mensen in ieder geval goed voorgelicht worden en weten waar ze aan beginnen. Dank u wel,
voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Van der Meulen, D66. 

Mevrouw VAN DER MEULEN (D66): Dank u, voorzitter. Mijn fractie vindt loondispensatie een goed
en  heel  sociaal  instrument  om  onze  kwetsbare  Stadjers  weer  echt  mee  te  laten  doen  op  de
arbeidsmarkt. Wij begrijpen dan ook niet dat een partij als de SP deze Stadjers de kans wil ontnemen
om echt sociaaleconomisch te participeren, om echt mee te doen. Mijn fractie steunt het plan van
aanpak van het college omdat in het plan van aanpak aandacht wordt besteed aan ontwikkeling van
werknemers en ook aan passende werkplekken. Mijn fractie hecht er heel veel waarde aan. 

De VOORZITTER: Voor u verdergaat, was niet helemaal een punt, maar de heer Dijk zit al even met
zijn vinger omhoog. 

De heer DIJK (SP): Natuurlijk is de SP zo sociaal dat wij ook mensen met een arbeidsbeperking juist
heel graag aan het werk willen hebben. Dat willen we bijvoorbeeld doen door bedrijven te verplichten
om een bepaald percentage van arbeidsongeschikten verplicht in dienst te gaan nemen. Wat wij niet
willen, is mensen die een arbeidsbeperking hebben, onder het minimumloon te laten werken. Wat we
nu  doen,  is  de  deur  opengooien,  om  zoveel  mogelijk  met  elkaar  te  concurreren  onder  het
minimumloon. Dat willen wij niet, dat is niet sociaal. 

Mevrouw VAN DER MEULEN (D66):  Het  is  wel  sociaal  om de  deur  open te  gooien  voor  die
arbeidsmarkt. Door constant te focussen op dat wettelijk minimumloon houd je die deur dicht, sluit je
de arbeidsmarkt voor deze kwetsbare Stadjers. 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Is de D66-fractie het met mij eens dat het ook een politieke
keuze is hoe je mensen activeert? Kijk, u creëert eigenlijk een valse tegenstelling door te zeggen dat
dit de enige weg is blijkbaar voor mensen om aan het werk te komen. Waarom pakt links die kans
niet?  Ik  zou  zeggen,  ik  wil  heel  graag  met  die  mensen  aan  de  slag  maar  dan  wel  tot  wettelijk
minimumloon. Daar zou ik me ook voor willen inspannen. En u kiest alleen maar de benadering van
de markt en u benadeelt daarmee mensen met een vlekje, om de heer Rutte te citeren. 
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Mevrouw VAN DER MEULEN (D66): Nee hoor. Het is heel helder wat u naar voren brengt. Nee, dit
is een van de mogelijkheden,  we gaan natuurlijk kijken of het  werkt.  Het  is een pilot,  het  is een
experiment. We wachten gewoon de resultaten af, geven het een kans. Wij vinden dit plan van aanpak
heel  goed omdat  aandacht  wordt  besteed aan de ontwikkeling van de werknemers.  Er wordt  echt
aandacht besteed aan maatwerk, en dat gaan wij ook echt in de gaten houden, of de werknemers ook
op de juiste plek terechtkomen. En daarnaast, werken loont wel degelijk, wat dat betreft sluit ik me
ook aan bij de VVD. Werknemers ontvangen vaak een hogere maandelijks bedrag dan ze voorheen
kregen. Kortom, mijn fractie steunt het plan van aanpak. 

Mevrouw RIEMERSMA (Stadspartij): Vindt D66 het niet pijnlijk dat mensen die op die manier aan
het werk worden gezet, dat voor een bijstandsuitkering moeten doen. Wat vindt u daar sociaal aan? 

Mevrouw VAN DER MEULEN (D66): U focust op de uitkering. 

Mevrouw RIEMERSMA (Stadspartij): Op het loon. 

Mevrouw VAN DER MEULEN (D66): Het hoofddoel is activering, werken, de gemeente vult ook aan
en zorgt ervoor dat deze mensen vaak een hoger bedrag krijgen. 
Mevrouw  RIEMERSMA  (Stadspartij):  Ja,  de  gemeente  vult  aan  tot  het  bedrag  van  de
bijstandsuitkering, met alle rechten en plichten van dien. En met alle beperkingen van dien. Wat vindt
u daar nou goed aan? Ik begrijp dat gewoon niet. 

Mevrouw VAN DER MEULEN (D66): Er staan ook heel veel mogelijkheden en heel veel ruimte
tegenover. Het is niet alleen het loon maar je bent sociaal actief. Alle Stadjers actief, en daar hebben
we allemaal voor gestemd. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Bloemhoff, PvdA. 

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA):  Dank u,  voorzitter. Ik  denk dat  we even reëel  moeten zijn.  De
situatie  is  dat  op  dit  moment  een  heleboel  mensen  aan  de  kant  staan.  Velen  van  hen  jarenlang.
Tegelijkertijd zien we dus dat het budget afneemt om deze mensen weer aan de slag te krijgen, het
participatiebudget. Dat zal de komende jaren met het rechts kabinet alleen maar erger worden. Dat
betekent dat moet worden gekeken hoe met die beperkte middelen die we hebben, de mensen toch aan
de slag kunnen krijgen, dus we moeten hen de kans bieden om mee te doen in plaats van in een
uitkering te  blijven zitten.  Een uitkering die  als  het  aan het  kabinet-Rutte  ligt,  helaas,  toch met  
2000 euro per jaar naar beneden gaat. Kortom, we moeten de mensen uit de uitkering krijgen en aan de
slag helpen, vandaar deze pilot. Voorzitter, het is dus zo dat we met een slag moeten helpen en tegelijk
hebben wij nog steeds grote fiducie in het minimumloon, is een belangrijke verworvenheid. 

De  heer  DIJK (SP):  Vindt  mevrouw Bloemhoff  het  niet  zo dat  dit  een voorbode is  van wat  nog
allemaal gaat komen en dat we hierdoor dus juist de deur openen door toe te staan dat mensen onder
het wettelijk minimumloon aan het werk gezet worden en dat we eigenlijk gewoon hier plannen van
een heel rechts kabinet aan het uitvoeren zijn door mensen al met een arbeidsbeperking onder het
minimumloon te gaan laten werken? 

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Laten we vooropstellen dat dit niet de plannen zijn van het rechts
kabinet, dit plan is al ouder, het is nog van het voormalige kabinet, om mensen juist aan de slag te
helpen en ik geloof dat dit eerst een proef is en dat we daar dus aan moeten deelnemen om te kijken
hoe het uitwerkt. En we ook kritiek op dat misschien kunnen leveren. 

De heer RUTTE (VVD): Mevrouw Bloemhoff houdt een heel verhaal en er moest natuurlijk weer
gezegd worden dat we een vreselijk rechts kabinet hebben, de heer Dijk zegt dat ook weer. Wij weten
dat we de verkiezingen hebben gewonnen, we zijn blij met het kabinet maar hoeven hierover niet te
refereren. Maar toch, mevrouw Bloemhoff zegt iets bijzonders want zij gaat straks zeggen dat ze deze
pilot steunt, dat vermoed ik want dat deed ze in de commissie ook, en dat vinden we heel erg goed en
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ook heel verstandig, maar ze doet net alsof ze dat eigenlijk alleen maar doet omdat er een rechts
kabinet zit. Zou u dit niet hebben gesteund als er een links kabinet zat? Deze plannen zijn immers nog
van het vorige kabinet.

Mevrouw BLOEMHOFF  (PvdA):  Zoals  ik  al  zei,  dan  zouden we het  ook gesteund hebben.  Wij
constateren  dat  het  rechts  kabinet  de  uitkering  laat  afnemen  waardoor,  als  we  de  mensen  in  de
uitkering laten zitten, ze alleen nog maar slechter af zijn dan dat ze nu zijn, en dat we juist daarom de
mensen op een hoger plan moeten trekken. 

De heer RUTTE (VVD): Moeten we dan concluderen dat u het nu een nog beter plan vindt? 

Mevrouw  BLOEMHOFF  (PvdA):  Helaas  nog  meer  bittere  noodzaak.  Het  minimumloon  is  een
verworvenheid, alleen er zijn grote groepen mensen in dit land die door lichamelijke en psychische
beperking zodanig afstand hebben dat zij nu niet kunnen deelnemen en op dit moment hun kansen
bijkans nihil zijn. Door het deelnemen aan deze pilot die met veel waarborg omkleed is, wordt voor
deze groep nu juist een nieuwe mogelijkheid gecreëerd. Je biedt deze mensen weer perspectief. Ze
krijgen de kans om zich te bewijzen op de arbeidsmarkt en zinvol bezig te zijn. Maar uitstroom naar
regulier werk staat voor mijn partij voorop. 

Mevrouw  RIEMERSMA (Stadspartij):  Vindt  PvdA het  getuigen  van  mensen  op  een  hoger  plan
brengen als ze veertig uur mogen werken voor een bijstandsuitkering? Dat kunt u toch niet menen? 

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Mevrouw Riemersma, dat moet ik bestrijden en de mensen werken
niet voor een bijstandsuitkering, mensen werken 

Mevrouw RIEMERSMA (Stadspartij): Dat staat in de pilot. 

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Nee, mensen werken ook voor een plus op de bijstandsuitkering. Ze
zitten niet op minimumloon, ze zitten ook niet op bijstand. Ze zitten daartussen en naarmate ze meer
loonwaarde krijgen, gaan ze richting minimumloon en dat is nu precies waarom PvdA voor is omdat
de mensen uiteindelijk richting dat minimumloon gaan. Als we nu niet deelnemen aan deze pilot, dan
ontnemen we mensen die kans om tot minimumloon te komen. Net werd er wat gezegd over de Wsw,
gisteren is  er gezegd dat  er vierhonderd mensen op de wachtlijst  staan voor de Wsw, dankzij  het
kabinet komen ze daar waarschijnlijk niet eens meer voor in aanmerking. Dus we kunnen wel die
mensen op die lijst laten staan, dan blijven ze helemaal op afstand, maar als we hen dus nu niet helpen
omhoog te komen, dan blijven ze op die wachtlijst, misschien wel tot hun pensioen. Dus dan blijven ze
aan de kant staan. 

De heer DIJK (SP): Heeft de fractie van de PvdA er even over nagedacht dat mensen heel erg gekort
kunnen worden op hun huur- en zorgtoeslag, en op de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen
waardoor ze er uiteindelijk helemaal niet op vooruit gaan doordat ze bijvoorbeeld eigenlijk boven hun
uitkering een paar tientjes of misschien maximaal 150 euro meer krijgen?
 
Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): In dat kader hebben wij bij het armoedebeleid gekeken naar hoe
groot is die doelgroep en daar zullen we naar moeten kijken hoeveel ze er in dat kader misschien via
andere wegen nog weer wat goed kunnen doen. Ik wil even afronden. De PvdA is voorstander van
deze pilot want als er iets centraal staat in de lange traditie van de sociaaldemocratie, dan is het wel
kansen bieden aan kwetsbaren en verheffing door middel  van arbeid.  Als  sociaal-democraten zijn
PvdA’ers er fel op tegen om mensen te laten verkommeren in uitkeringsafhankelijkheid. Stimuleren,
kansen bieden, mogelijkheid scheppen om mee te doen op de arbeidsmarkt en aan de samenleving, dat
is de rol die wij voor de overheid zien en daarom willen wij meedoen met deze pilot. 

Mevrouw  RIEMERSMA (Stadspartij):  De  PvdA wil  mensen  niet  laten  verkommeren  achter  de
bekende  bloemen.  Wat  is  er  dan  op  tegen  om  die  mensen  dan  een  aanvulling  te  geven  van
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gemeentewege  tot  het  bedrag  van  het  minimumloon  zodat  je  die  mensen  allemaal  gelukkig  kunt
maken? Dat hoeft maar een paar ton te kosten. Het gaat om een pilot van honderd mensen maximaal.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Mevrouw Riemersma, als ik dat geld tevoorschijn kon toveren, dan
kregen ze dat van mij maar het is niet mogelijk op dit moment in deze pilot. We hebben dat geld niet,
praat dus niet in illusies. Het is dit of het is de uitkering. 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Nu kan ik me toch herinneren dat de sociaaldemocratie nu
toch juist de positie van werknemers ten opzichte van werkgevers wilde versterken en niet alleen maar
een economische waarde op mensen wilde plakken maar ook een basisvoorziening voor mensen wilde
bieden. Ja, ik zie toch gezaag aan die boom van de sociaaldemocratie, ik kan het op dit moment even
niet anders zien. 

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Dat is uw constatering. Wij constateren gewoon we hebben nu een
keuze om mensen aan de kant  te laten staan of mee te laten doen.  Dat is  de keuze die voor ons
belangrijk  is.  Meedoen,  dat  is  voor  de  sociaaldemocratie  een  belangrijk  element.  En  welvaart  is
overigens meer dan alleen geld. 

De VOORZITTER: Ik wou eigenlijk de beraadslagingen maar afronden maar als u nog een dringende
vraag heeft aan mevrouw ... 

Mevrouw RIEMERSMA (Stadspartij): Het is wel heel goedkoop van de PvdA. Ik hoorde net dat we
ook een post nieuw beleid hebben, daar zou dus eigenlijk wel het geld vandaan kunnen komen. Geef
die mensen nu een eerlijke kans, een rechtvaardige kans. 

De VOORZITTER: Ik weet niet of mevrouw Bloemhoff daar nog op wil reageren.

Mevrouw  BLOEMHOFF  (PvdA):  De  Stadspartij  kan  daar  altijd  voorstellen  voor  doen  bij  de
begroting, maar daar gaan we nu niet op in. 

De  VOORZITTER: Dank u wel.  Hebben we alle  fracties  gehad? Nee,  dat  is  nog niet  het  geval.
Mevrouw Kuik, CDA. 

Mevrouw KUIK (CDA): Dank u wel, voorzitter. We zijn het ermee eens dat we creatieve manieren
moeten vinden om mensen aan het werk te krijgen. We zetten loondispensatie in om mensen met een
beperking meer kans te geven op de arbeidsmarkt, die gedachte ondersteunen wij uiteraard van harte.
Het doel is mensen volwaardig laten meedoen. Dit instrument zou het opstapje voor mensen met een
beperking  kunnen  zijn  om  door  te  stromen  naar  reguliere  arbeid.  Het  college  beschouwt  het
loondispensatietraject als een tijdelijke situatie waarin we mensen voorbereiden op reguliere arbeid, en
een tijdelijke situatie moet het ook blijven. Het mag geen permanente situatie worden. De pilot vindt
op vrijwillige basis plaats en dat vinden wij ook positief en goede voorlichting is uiteraard van belang.
Het lijkt ons belangrijk om erachter te komen of deze aanpak daadwerkelijk tot meer kansen voor
mensen met een beperking leidt en tot slot heb ik nog een vraag aan de wethouder. Kan de wethouder
mij vertellen of er wellicht sprake is van een armoedeval als iemand door deze constructie iets meer
gaat verdienen dan boven de uitkering? Dank u. 

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Wij snappen inderdaad de zorgen die de SP uit, alleen zoals
bekend zijn wij altijd van mening geweest dat we moeten proberen mensen zoveel mogelijk arbeidsfit
te houden en actief, en vooral ook als het gestoeld is op een vrijwillige deelname, dan is de persoon
zich er ook van bewust dat je je ook aan die voorwaarden vastlegt die hierin staan dus de persoon
accepteert ook het feit dat het bedrag dat hij krijgt, of wat vast wordt gesteld, dat hij dat krijgt. Als
zo’n persoon dat niet wil,  dan doet hij  niet  mee aan dit  project,  dus wij steunen het  idee van de
loondispensatiepilot. 
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De  heer  KELDER  (Partij  voor  de  Dieren):  Er  zijn  een  hoop  dingen  al  gezegd  en  als  laatste
woordvoering dan ga ik proberen daar wat conclusies uit te trekken. De woordvoering van de VVD
spreekt me aan maar de woordvoering van de Stadspartij spreekt me ook aan, en dan hoor ik mevrouw
Bloemhoff en dat spreekt me eigenlijk ook wel aan. [Hilariteit.] Ik heb wel een eigen mening, had ik
ook wel van tevoren. Wij willen dat dieren ook meer loon krijgen. [Gelach.] Een olifantensalaris dan.
Maar we hadden ook al gezegd, het gaat om de vrijwilligheid. Dan kun je je afvragen of vrijwilligheid
in zoiets ook noodzakelijk is maar aangezien het hier gaat om vrijwilligheid kiezen de mensen er dan
ook voor om aan het traject mee te doen en ik wil niet per se zeggen dat het goed is dat het niet
permanent is, wat mevrouw Kuik zei, wat mij betreft mag het best permanent worden, maar dan sluit
ik me aan bij de woordvoering van de ChristenUnie. Zij zeggen dan dat je wel moet groeien naar het
minimumloon.  Dus wat  ik zou zeggen is:  laten we hier vooral  mee instemmen en langzamerhand
kunnen we misschien gaan kijken om toch het minimumloon te gaan bereiken. Dank u wel. 

De heer DIJK (SP): Weet de heer Kelder ook dat de Partij voor de Dieren in Amsterdam tegen exact
dezelfde pilot loondispensatie heeft gestemd, om eigenlijk dezelfde redenen die ik in mijn motie heb
staan? 

De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Dat hoor ik net van uw collega. Dat weet ik dus nu, maar ik
zit hier niet namens de Partij voor de Dieren in Amsterdam, ik zit namens de Partij voor de Dieren in
Groningen. Dat kan verschillen. [Geroffel.]

De heer OFFERMAN (Stadspartij): Mevrouw Krüders zegt dat mensen weten waarvoor ze tekenen. Ik
ben bang dat een heleboel mensen niet weten waarvoor ze tekenen. En ik zou ervoor willen pleiten dat
als  mensen  ervoor  tekenen,  ze  er  ook weer  af  kunnen.  En ze  niet  in  een  of  ander  ambtelijk  net
terechtkomen waar ze helemaal in verstrikt raken. 

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Kelder was klaar met zijn woordvoering. Goed. Dan bedank
ik ook u. Dan denk ik dat we alle fracties hebben gehad en dan kunnen we naar wethouder Pastoor
namens het college. 

Wethouder PASTOOR: Allereerst de suggestie dat wij blij zijn, wil ik een beetje nuanceren. Blij vind
ik niet het juiste woord. Wel vinden we het van belang om aan deze pilot mee te doen. Een pilot
waarvan wij vinden dat we hiermee kunnen nagaan of dit een instrument is waarbij we mensen met
een arbeidshandicap – en dat vind ik eigenlijk een mooier woord dan vlekje, vind ik niet zo prettig als
ik heel eerlijk ben – aan de arbeidsmarkt deel zouden kunnen laten nemen. Dus nogmaals, we zijn niet
blij maar we denken dat dit een kans gaat bieden. In die pilot willen wij mensen die nu aan de kant
staan, de kans geven op vrijwillige basis om met behoud van de uitkering aan de slag te gaan. In deze
pilot  zal  het  zo  zijn  dat  iedereen  die  eraan  meedoet  op  vrijwillige  basis,  er  in  ieder  geval  op
vooruitgaat.  Ze  krijgen  een  baan  bij  een  reguliere  werkgever,  een  arbeidscontract  en  een  hoger
inkomen dan ze op dit moment hebben, een uitkering namelijk en geen werk. Een opmerking over de
armoedeval zal ik zo meteen proberen te beantwoorden maar neemt u van mij aan dat wij nauwlettend
zullen volgen wat de consequenties zijn voor de mensen die gaan deelnemen aan deze pilot. Dat is
namelijk de reden waarom we aan de pilot mee willen doen. Wij willen ervaren wat de voordelen zijn
maar ook wat de nadelen zijn. Natuurlijk zullen die er zijn. Op het moment dat wij meedoen aan deze
pilot en de mensen de kans geven om, kunnen wij straks met recht en reden zeggen wat er goed is, wat
er niet goed is,  wat er niet deugt en wat wij adviseren op het gebied van dit instrument. Ook wij
hechten waarde aan het minimumloon. Dus ik werp verre van mij dat wij met behulp van deze pilot
afstand gaan doen van het minimumloon. Het tegendeel is waar. Natuurlijk is dat de opzet van dit
college niet. Dus wij zullen ook op dit gebied in ieder geval nauwlettend volgen of de consequenties
van het meedoen aan deze pilot zijn dat mensen niet uitstromen naar regulier werk, zijn dat mensen
voor de eeuwigheid kennelijk toch in een verschrikkelijke situatie blijven zitten, dat is iets wat wij niet
willen. Wat willen we wel? 
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Mevrouw RIEMERSMA (Stadspartij): U zegt dat u voor het minimumloon bent. Bent u dan bereid
deze pilot  aan te passen in die zin,  dat  mensen dan het  minimumloon krijgen uitbetaald door  de
gemeente? 

Wethouder PASTOOR: Mevrouw Riemersma, ik heb laten uitzoeken of het mogelijk is om iedereen
die aan de pilot meedoet, vanuit de gemeente het loon te kunnen laten krijgen aangevuld tot 100%
minimumloon. Dat werkt niet op die manier. Elke gemeente die aan deze pilot meedoet, is gehouden
aan een aantal regels. Echter, voordat u weer, moet u mij even laten uitspreken als u wilt. Echter, wat
wel mogelijk is,  is dat op het moment dat iemand in deze pilot instroomt en groeit in dit  project,
uiteindelijk  door  de  bepaling  van  de  loonwaarde  toegroeit  naar  uiteindelijk  het  wettelijk
minimumloon. Die kans zit in deze pilot. Dus het is een kwestie van je kunt het niet bij voorbaat
aanvullen maar je kunt het wel in wezen als het ware verdienen door je verder te ontwikkelen. 
Wat u van mij mag aannemen, is dat wij er alles aan zullen doen om bij de landelijke overheid die
dingen aan te kaarten waarvan wij denken dat het van belang is om daar kennis van te nemen. Op het
moment  dat wij tot de conclusie komen dat dit  een pilot is waarin wij niet de beoogde resultaten
bereiken,  namelijk  mensen  zichzelf  laten  ontwikkelen,  mensen  laten  doorgroeien  naar  een  hoger
niveau, mensen laten doorstromen naar regulier werk, mocht dat er allemaal niet in zitten, dan zullen
wij dit soort signalen doorgeven. De kwestie is alleen: blijf je aan de kant staan en zeg je: het mag niet
want het is knabbelen aan, of zeggen we: we gaan kijken of het een instrument is dat wel deugt en
vervolgens moet je gezamenlijk de conclusies trekken. Dan nog even de armoedeval. Ik wil uitzoeken,
dus misschien is het handig, mag ik dat nog even zeggen? 

De VOORZITTER: Nou, ik denk dat het handiger is om eerst de heer Dijk even over het voorgaande
een vraag te laten stellen. 

De heer DIJK (SP): De wethouder heeft het over mensen naar een hoger niveau brengen. Nu is dat
niveau het basisniveau is het wettelijk minimumloon. Als je daaraan gaat morrelen, dan kun je mensen
dus als ze maximaal tot aan het minimumloon kunnen verdienen, dan gaan ze er dus niet op vooruit. In
de basis gaan ze erop achteruit, omdat het wettelijk minimumloon de basis is. 

Wethouder PASTOOR: Daar hebt u op zich gelijk in ware het niet dat de mensen waar wij dit voor
doen, op dit moment thuiszitten. En niet bij een reguliere werkgever aan de gang zijn, en niet het
minimumloon verdienen. Dus de keuze is laat je mensen thuiszitten en geef je hen niet de gelegenheid
om zich verder te ontwikkelen, dan tijdelijk met een salaris of een loon wat wellicht wat beneden het
minimumloon ligt, of geef je mensen de kans om zich te laten ontwikkelen en misschien daarna een
reguliere baan met wel het minimumloon, en misschien wel hoger. Dat is de keuze. Als je niks doet,
gebeurt er ook niks! Dan de armoedeval. Ik heb eens even laten uitzoeken hoe dat zit. Je kunt niet
zeggen dat  bij  iedereen  die  aan  deze  pilot  mee  gaat  doen,  de  armoedeval  zich  voordoet.  Dat  is
natuurlijk  al  een  bijzonder  fenomeen.  Maar  goed,  er  zijn  wellicht  voorzieningen  waar  mensen
mogelijk geen recht meer op hebben. Bijvoorbeeld bepaalde gemeentelijke kwijtscheldingen. Er zit
echter ook een andere kant aan. En die andere kant is dat er voorzieningen zijn omdat mensen aan het
werk zijn waar ze juist wel recht op krijgen. Ik noem: arbeidskorting, andere heffingskortingen voor
ouders of alleenstaande ouders. Wij denken, let wel wij denken, dat het uiteindelijke resultaat voor de
mensen die mee gaan doen, positief is ten opzichte van de situatie waaruit ze kwamen. Wij zullen dit
volgen, dus u mag mij eraan houden dat wij bij het onderzoek van wat het effect van dit instrument is,
of het zo is wat ik net zei. U mag mij eraan houden dat wij u daar uitgebreid over informeren, wat de
consequenties zijn op dit gebied. Ik denk dat u dan ... 

De VOORZITTER: Als u dan ook nog even kunt reageren op de vraag van de heer Verhoef van de
ChristenUnie die vroeg om voorlichting aan de deelnemers op dit gebied. 

Wethouder PASTOOR: Uiteraard, ik zou bijna zeggen, want anders ben je wel heel raar bezig als je
zegt dat je op vrijwillige basis aan zo’n pilot mag meedoen, dan zullen alle mensen die zich hiervoor
melden, zullen wij uitvoerig voorlichting geven over wat voor soort pilot dit is, aan wat voor soort
instrument  zij  gaan  meedoen  en  we  zullen  die  mensen  uiteraard  begeleiden  bij  dat  wat  ze  gaan
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meemaken  op  de  werkvloer.  Daarbij  komt  dat  wij  natuurlijk  ook  nog werkgevers  bereid  moeten
vinden om hieraan mee te doen. En het lijkt wel of we zouden volgens mij de werkelijkheid geweld
aan doen als  wij  verwachten  dat  hier  honderden werkgevers  trappelend van  vreugde  op  staan  te
wachten. Ik vraag mij af hoeveel werkgevers wij uiteindelijk bereid zullen gaan vinden. Ik hoop dat
het er een aantal zijn. Laat ik dat wel even melden. 

De heer RUTTE (VVD): Ik mag toch hopen dat de wethouder alles zal doen wat in haar vermogen ligt
om werkgevers te enthousiasmeren voor dit heel goede project. Of niet? 

Wethouder PASTOOR: Ik zou bijna zeggen, de vraag stellen is hem beantwoorden. Uiteraard, als je
meedoet aan een pilot en daar heb je werkgevers voor nodig, dan gaat deze wethouder haar uiterste
best doen om zoveel mogelijk werkgevers hiervoor geïnteresseerd te krijgen. 

De VOORZITTER: Dank u wel.  Is  er  nog iemand die een tweede termijn wil,  of  een vraag niet
beantwoord heeft gekregen? Dat is niet het geval, krijg ik de indruk. Dan gaan we naar de moties. De
wethouder heeft niet expliciet gezegd of ze deze aanraadt of laat, hoe ze deze verder beoordeelt maar
ik  heb  de  indruk  dat  dat  uit  haar  woordvoering  wel  blijkt.  Dus  we  gaan  meteen  maar  naar  de
stemverklaringen over motie 4 van de SP, die het onwenselijk vindt dat wij deelnemen aan de pilot
loondispensatie. Stemverklaringen. De heer Gijsbertsen, GroenLinks. 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): De fractie heeft er alle vertrouwen in dat de wethouder hier
zorgvuldig mee omgaat en niettemin hebben wij, zoals ik heb aangegeven in eerste termijn, bezwaren
ertegen dat het wettelijk minimumloon niet meer als uitgangspunt wordt genomen. Dus we zullen voor
deze motie stemmen. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Verdere stemverklaringen zie ik niet. Dan gaan we eerst stemmen
over motie 4. Wie is voor deze motie? Dat zijn de fracties van SP en GroenLinks. Daarmee is de motie
verworpen.  Dan  gaan  we  naar  motie  5.  De  motie  van  de  Stadspartij  over  het  minimumloon,  de
aanvulling tot het minimumloon. Stemverklaringen. De heer Gijsbertsen, GroenLinks. 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Deze motie zullen wij niet steunen omdat het volgens mij
praktisch gewoon niet mogelijk is. 

De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Ik vind het een heel sympathieke motie en ik zou dit ook
heel graag willen steunen, maar uit de woordvoering van de wethouder begrijp ik ook dat het gewoon
niet haalbaar is en zij heeft ook al gezegd dat het meegenomen wordt in de pilot dat dit al er eigenlijk
in zit. Helaas zal ik de motie niet steunen. 

De  heer  DIJK (SP):  Daar  sluiten  wij  ons  bij  aan.  Ook  na  eigen  onderzoek  is  gebleken  dat  het
inderdaad ook onmogelijk is. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Verder nog stemverklaringen? Dat is niet het geval. Dan gaan we
stemmen over de motie van de Stadspartij. Wie is voor de motie? Dat is de Stadspartij en daarmee is
duidelijk dat de motie is verworpen. Over het voorstel zelf of over de collegebrief hoeft niet gestemd
te worden want  het  is  geen raadsvoorstel.  Dus dat  slaan we over  bij  dit  agendapunt.  Dan wil  ik
voorstellen, het is ongeveer zes uur geweest, om te gaan schorsen. U hebt allemaal bericht gekregen
over  wat  in  de etenspauze ongeveer  gaat  gebeuren.  Er  is  een maaltijd  geregeld hierboven in  het
Atrium,  en aansluitend is er een soort veiling voor het goede doel.  Dit alles wordt verzorgd door
vrouwencentrum Jasmijn. Ik wens u smakelijk eten en een leuke veiling, en we gaan om 20.00 uur
weer verder. 

Schorsing van 18.00 tot 20.00 uur

8.b: Kredietaanvraag herinrichting Steentilstraat
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De VOORZITTER: Dames en heren, wilt u uw plaats innemen en het volume weer wat naar beneden
brengen? Dan heropen ik de vergadering en dan gaan wij door na de lange pauze waarin de raad, de
griffie en het college 1130 euro voor het goede doel in Tanzania hebben verzameld. We gaan door met
de Steentilstraat, herinrichting Steentilstraat, agendapunt 6e. Ik denk dat de heer Seton van het CDA
daarover het woord wil hebben. 

De heer VAN KEULEN (VVD): Kunt u even vertellen hoeveel spreektijd we nog hebben? Dat heb ik
niet gezien namelijk. 

VOORZITTER: Ik vraag de griffie om het nog even te laten zien. De veiling is afgelopen. Dat lukt
niet meer. Gezien? Gezien. Dames en heren, ik had het vermoeden dat de heer Seton van het CDA
hierover als eerste het woord wilde. Hij wil dat in ieder geval wel dus dan beginnen we bij hem. 

De heer SETON (CDA): De discussie over de Steentilstraat  is  al  lang lopende,  autovrij,  autoluw,
alternatieven via Kattendiep Kostersgang, politie, ondernemers, er is veel en er is lang over gesproken.
Lang spreken is echter nog niet hetzelfde als goed spreken, en de bespreking in de commissie was wat
mij  betreft  te  beperkt.  Waarom?  Ik  heb  twee  inhoudelijke  vragen  gesteld  maar  geen  antwoord
gekregen.  De  eerste  vraag  ging  over  de  routes  die  de  auto’s moeten  volgen  als  de  Steentilstraat
autoluw wordt. Er is geen echte alternatieve route, het verkeer moet uitwijken via Damsterdiep en
Damsterdiep kruising rechts brug over, kruising bij Rabobank, rechts over Griffetracé en dan voor de
Oosterpoort langs richting station. Auto’s moeten fors omrijden over een van de drukste routes van de
stad, met veel kruisingen, met stoplichten, niet goed voor reistijd, niet goed voor het milieu. Ik heb
gevraagd of de extra verkeersdruk is  doorgerekend om te bepalen of dit  geen extra opstoppingen
veroorzaakt. Het enige antwoord van het college was dat het CDA, toen de autoluwe Steentilstraat
voor het eerst naar voren kwam, ook al in het college zat. Eén: dat was in 2005. Het college negeert
hiermee vijf jaar genuanceerde woordvoeringen van het CDA over dit onderwerp. En twee: het college
negeert de vraag. De tweede vraag ging over het moment van besluitvorming: waarom nu? Volledig
terecht verwees de ChristenUnie naar een motie uit oktober 2008, waarin de raad uitspreekt dat niet
wordt  gestart  met  werkzaamheden  voordat  de  Damsterdiepgarage  open  is.  Waarom  dus  nu  al
besluitvorming. We zien heus wel de voordelen van een autoluwe Steentilstraat en zeker als dit voor
bezoekers vanuit de Damsterdiepgarage een looproute naar de binnenstad wordt. Echter, wij vragen
serieuze aandacht voor de nadelen en daar is het nog niet van gekomen. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Wie kan ik hierna het woord geven? De heer Prummel, Stadspartij. 

De  heer  PRUMMEL (Stadspartij):  De  Stadspartij  kan  het  betoog  van  de  heer  Seton  grotendeels
volgen. Het lijkt erop dat beleid rond de Steentilstraat helemaal nog niet rijp is, het zou onderdeel
moeten  zijn  van  een  veel  groter  nieuw  verkeerscirculatieplan  voor  de  hele  stad  want  de
verkeerscirculatie in de stad komt bij  dergelijk hap-snapbeleid echt vreselijk in de knoei.  Daarom
hebben wij eigenlijk op dit moment helemaal geen behoefte aan het uitvoeren van dit nieuwe beleid bij
deze straat. Misschien iets incidenteel doen om overlast aan te pakken, meer nier. Wat ons betreft
wordt dit bedacht ontwikkeling gewoon even bezuinigd. We hoeven dit toch niet te doen. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Koebrugge, VVD. 

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Ik kan me voornamelijk aansluiten bij  de woorden van de heer
Seton. Die heeft al een behoorlijk helder beeld gegeven hoe wij er ook in staan. Toch wil ik wel even
aangeven  dat  wij  tegen  zakpalen  zijn  voor  het  afsluiten  van  de  binnenstad  in  verband  met  de
bereikbaarheid van de binnenstad, wij willen ook naar de andere ondernemers in de binnenstad kijken
en niet alleen in de Steentilstraat. Die worden hierdoor namelijk ook geraakt, door het afsluiten van de
Steentilstraat. Overigens als die palen er wel komen en het plan doorgaat, dan zijn we erg blij met de
toezegging van de wethouder dat  iedere ondernemer die dat  voor zijn normale bedrijfsuitoefening
nodig heeft, een pasje zal ontvangen zodat zijn zaak gewoon bereikbaar blijft. Verder vinden we het
van belang dat er pas begonnen wordt met de wijziging op het moment dat de doorstroming op het
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Damsterdiep weer in orde is en bekend is  wat  er  met  het Kattendiep gaat gebeuren. Dank u wel,
voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Jongman, ChristenUnie. 

Mevrouw JONGMAN (CHRISTENUNIE): Er zijn drie zaken die een beetje bij elkaar komen. Als
eerste de motie die het CDA ook al noemde, van 2008. Eerst Damsterdiep klaar en dan pas aan de slag
met de Steentilstraat. Als tweede het punt dat ondernemers genoemd hebben, ook in de inspraak. We
willen graag de straat open als het Damsterdiep klaar is. En als derde de weging van de doorstroom
van de binnenstad. Als je dat alles samenvat, dan hebben we het daar in de commissie ook al kort over
gehad,  en  de  geest  van  de  moties  spreekt  dan  wat  ons  betreft  uit  dat  als  het  verkeer  langs  de
Damsterdiepgarage kan, dat wil zeggen dat er geen oponthoud veroorzaakt wordt, dat wat ons betreft
er al iets eerder aan de Steentilstraat gesleuteld mag worden dan in eerste instantie in de motie van
2008  is  uitgesproken.  Dus  wat  ons  betreft  blijft  die  geest  doorwaaien  zodat  we  geen  bewuste
opstopping veroorzaken bij de doorstroom van de Diepenring. En voor het overige, de discussies totale
doorstroom binnenstad, wat eerdere sprekers genoemd hebben, wij denken dat met de doorstroom via
Damsterdiep dat wel tegemoet wordt gekomen, ook aan de wensen van de ondernemers en aan de
doorstroom in de binnenstad. Dank u, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Spakman, PvdA. 

De  heer  SPAKMAN  (PvdA):  Ik  sluit  kortheidshalve  volledig  aan  bij  de  woordvoering  van  de
ChristenUnie. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Krüders, Student en Stad. 

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Ik kan het proberen mooier te zeggen dan het gedaan is, maar
ik sluit me aan bij de woordvoeringen van mijn voorgangers. 
De VOORZITTER: Verder nog iemand? De heer Luhoff, D66. 

De heer LUHOFF (D66): Ik sluit me kortheidshalve aan bij de woordvoering van de ChristenUnie. 

De VOORZITTER: Dat was het wat de raad betreft. Dan gaan we naar het college, wethouder De
Vries. 

Wethouder DE VRIES: Ik was even bang toen de heer Seton begon, dat de dekking van de zakpalen
ook bij het Grondbedrijf zou moeten maar dat is weer winst, dat heb ik niet gehoord, dus dat doen we
zo maar. Twee zaken komen bovendrijven. Dat is in de eerste plaats denk ik de terechte aandacht van
de raad voor de volgorde der dingen. We hebben gezegd we gaan niet aan de slag met de Steentilstraat,
althans niet met het beperken van het autoverkeer daar, alvorens de doorstroming op de Damsterdiep
klaar is.  Volgens mij  is  dat,  ik weet  niet  of  je dat  precies de geest  moet  noemen zoals mevrouw
Jongman dat noemt, maar dat doen we. Minder relevant is – ja daar kun je een hele principezaak van
maken – of de garage ook open is, dat is voor die doorstroming ook niet zo vreselijk relevant eerlijk
gezegd. Mensen gaan toch gewoon die garage in dus. Eerst de Damsterdiep klaar wil zeggen dat je
met  de  auto,  fiets  en  bussen  weer  overheen  kunt  rijden,  dat  er  sprake  is  van  een  normale
verkeerssituatie en dan dit. Zo zit dit voorstel in elkaar. Dat is één. Dan blijft over de vraag of deze
zakpalen een goed idee zijn en of dat nu een beetje werkt of dat nu uiteindelijk ook bijdraagt aan een
autoluwe Steentilstraat of je dat goed kunt organiseren. Ook terecht dat ondernemers vragen om pasjes
te geven zodat ze daar ook bij kunnen. Dat hebben we ook toegezegd, dacht ik. Wat dat ook betekent
voor de hele verkeerssituatie in dat deel van de binnenstad. Er zijn twee smaken. Je kunt dat helemaal
op de tekentafel leggen van tevoren, je kunt zeggen dat je het in beginsel een mooi alternatief vindt om
de Steentilstraat autoluw te maken, volgens mij is daar ook wel wat draagvlak voor. We denken dat we
dat eens een keer zouden kunnen proberen met zo’n zakpaal en dan is een pilot ook niet meer dan een
pilot. Dat is iets wat tijdelijk is en waar we op terugkomen of dat nu gewerkt heeft en daar zit volgens
mij ook een beetje de sleutel in wat ons betreft, de vraag die de heer Seton stelt, we kunnen dan ook
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kijken naar of het gebied dat ook daar een beetje met elkaar verdraagt. Voorlopig blijft dit college als
wenkend perspectief wel overeind houden dat we het autoluw maken van de Steentilstraat wel een
mooie  gedachte  vinden  en  er  ontstaat  een  fantastisch  mooie  entree  vanuit  die  prachtige
Damsterdiepgarage – met dat plein daar overigens waar ook nog een hele hoop mooie evenementen op
kunnen plaatsvinden maar daarover later meer.

De VOORZITTER: Wethouder, wilt u zich een beetje beperken ...

Wethouder DE VRIES: Fantastisch entree richting binnenstad. Daar wou ik het bij laten. 

De  VOORZITTER:  Ik  probeer  uw collega’s  en  uzelf  later  op  de  avond  ook  nog  een  beetje  de
spreektijd te laten overhouden. Maar soms moet daar toch nog even op gewezen worden. De heer
Seton, CDA. 

De heer SETON (CDA): Ja, twee vragen aan de wethouder. De eerste misschien meer een opmerking.
U geeft aan hoe het college de motie uitwerkt. Ik stel vast dat de tekst van de motie anders is dan u
PvdA en de ChristenUnie ook deze uitlegt. Tweede vraag gaat over de pilot. U zegt dat we die periode
gebruiken om te kijken of dat gebied deze verkeersdruk verdraagt maar ik wil voorkomen dat we gaan
gokken met verkeersopstoppingen dus nogmaals mijn vraag: is dat nu ook van tevoren berekend, dat
er een kans is dat het verkeer daar in ieder geval redelijk door kan stromen? Als je van tevoren kan
berekenen dat het niet kan, zou ik de raad willen adviseren om hier niet mee in te stemmen. 

Wethouder  DE  VRIES:  Er  zijn  op  dit  moment  geen  berekeningen  die  laten  zien  dat  dat  een
onverantwoorde situatie oplevert. Anders zouden we dat überhaupt niet voorstellen. Dat het verkeer
anders moet aanrijden in dat gebied, dat is helder. Wat daar de precieze consequentie van is, volgens
mij  kun  je  dat  ook  niet  in  modellen  stoppen  omdat  het  gedrag  van  automobilisten  toch  wat
onvoorspelbaar is. We hebben geen aanwijzing – anders zouden we het voorstel ook niet doen – dat je
daarmee  daar  zorgt  voor  een  onontwarbare  kluwen,  tenzij  we  inderdaad  dit  zouden  doen  voor
oplevering van het Damsterdiep en zoals ik heb uitgelegd, dat doen we niet. Staat u mij toe nog één
opmerking te maken over uw eerste woordvoering en eerste termijn. U zei iets over de positie van het
CDA, ik neem dat voor kennisgeving aan, ik wou daar even niet op ingaan, dat vroeg u ook niet, maar
voor de helderheid.

De heer SETON (CDA): Begrijp ik u goed, dank voorzitter voor de beantwoording, begrijp ik de
wethouder goed dat er in het geheel geen berekeningen zijn? 

Wethouder DE VRIES: Er zijn natuurlijk wel berekeningen over de verkeersdruk op de Diepenring,
dat weet u ook uit de discussie Diepenring, we weten precies wat daar plaatsvindt. We weten ook wat
dat dan rechtsaf gaat en wat de andere kant opgaat. We weten ook dat het, dat kunt u ook zelf zien, het
af en toe druk is voor de Rademarktgarage, dat weet je ook. Het is nauwkeurig in beeld gebracht. We
weten niet  precies of welk gedrag automobilisten gaan vertonen.  Dat  zullen we moeten zien.  Wij
hebben geen – dat heb ik u net gezegd – berekeningen die laten zien dat dit  een onverantwoorde
beslissing is. Als we die wel zouden hebben, zouden we dit voorstel niet gedaan hebben. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik zie verder geen handen meer. Dan neem ik aan dat alle vragen dan
ook beantwoord zijn. En dan gaan we stemmen over het voorstel. Wie kan instemmen met het voorstel
kredietaanvraag herinrichting? Stemverklaring de heer Seton, CDA. 

De heer SETON (CDA): U heeft het debat net kunnen horen. Ik begrijp van het college dat er geen
berekeningen zijn over dat gedeelte waar ik me zorgen over maak. Ik wil er niet op gokken dat dat
goed gaat lopen dus ik zal niet instemmen met het voorstel. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Andere stemverklaringen? De heer Prummel, Stadspartij. 
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De heer PRUMMEL (Stadspartij): Ook de Stadspartij zal tegen stemmen want dit is gewoon gokken
met de toekomst van de binnenstad als je zonder goede reden zo’n zware ingreep wilt doen, dat je dat
zo weinig kunt onderbouwen. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Koebrugge, VVD. 

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Wij kunnen ons aansluiten bij de woorden van de heer Seton en nog
benadrukken dat wij tegen zakpalen zijn en daardoor tegen dit voorstel. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Kelder, Partij voor de Dieren. 

De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Ook al deel ik de zorg heel erg met de heer Seton, wil ik
toch met het voorstel instemmen omdat het een verbetering is voor voetgangers en fietsers. Dank u
wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Gijsbertsen, GroenLinks. 

De heer GIJSBERTSEN (GROENLINKS): De GroenLinks-fractie zal instemmen, het is een wens die
al langere tijd bij mijn fractie leeft, inderdaad voor de binnenstad, voetgangers en fietsers, is het een
grote vooruitgang. We zijn benieuwd naar gevolgen van de zakpalen, of dat nu gaat werken of niet.
Dus wij zullen voor stemmen. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Verder nog stemverklaringen? Dat is niet het geval. Dan gaan we
stemmen over het voorstel. Wie kan instemmen met het voorstel inzake kredietaanvraag herinrichting
Steentilstraat? Dat zijn alle fracties minus CDA, VVD, de Stadspartij en Student en Stad. Daarmee is
het voorstel wel aangenomen en vastgesteld. 

8.c: Vergunningenbeleid evenementen ‘Feesten in balans’

VOORZITTER: Wie kan ik daar als eerste het woord over geven? Mevrouw Krüders, Student en Stad.

Mevrouw KRÜDERS (STUDENT EN STAD): Wel een onderwerp dat leeft in de raad, in de stad en
dat past eigenlijk wel bij het evenementenbeleid, bij dit onderwerp. Toepasselijk als je praat over een
levendige stad, dat ook zo’n onderwerp opgepakt wordt door de stad. Vorige week hebben we over een
aantal dingen gesproken en vooral ook voor de balans zoeken en die nu terugvinden. De balans tussen
het wonen in de stad maar ook vooral zorgen dat die stad aantrekkelijk is en dat die ook echt bruist. In
onze ogen slaat de balans eigenlijk net een beetje de verkeerde kant op door. Dat hebben we ook
aangegeven  en  het  doel  is  uiteindelijk  om  duidelijker  beleid  te  krijgen.  Het  zou  allemaal  wat
overzichtelijker moeten worden maar ik denk dat we zo meteen lopende de vergadering wel zullen
zien dat er allerlei amendementen voorbij zullen komen waardoor het uitzondering op uitzondering
wellicht wordt, dat is aan u, raad. Ik zal niet alles willen langsgaan, wat ik vorige week ook al gezegd
heb. Ik kom op een aantal punten terug, ik heb ook een aantal amendementen, en een aantal zal ik nog
achterhouden voor de tweede termijn nadat de wethouder heeft kunnen reageren en ook u, raad, heeft
kunnen over spreken. Waar ik mee wil beginnen, is eigenlijk het belang van evenementen. Vorige
week heb ik het al heel kort uiteengezet bij een drietal redenen en het was mensen die je naar je stad
kan trekken en de stad ook kan voorzien van evenementen, het geeft je economische omzet ook en
maakt je stad gewoon levendiger. Het zet hem op de kaart. Vooral heb ik daarbij ook aangegeven hoe
belangrijk het is voor de komende paar jaar, wanneer ons stadshart opengaat maar ook alles wat verder
in de stad gebeurt en evenementen zouden dat moeten ondersteunen. Ik denk dat juist dat beleid dat we
wellicht  nu  aanpakken  of  zoals  het  nu  voorgesteld  is,  dat  dat  misschien  net  iets  te  strak  is.  De
voordelen die er waren, daarvoor kom ik op een tweetal punten terug. Dat is communicatie in het
initiatiefvoorstel en de jaarkalender die ingevoerd gaat worden, daar zijn we erg over te spreken, ik
denk ook wel dat dat een beetje de hoofdlijn is van mijn verhaal.  Ik schreef: de richting voor de
jaarkalender is eigenlijk de goede spreiding, niet alleen in tijd maar ook in plek. Ik denk dat die rol
daar heel belangrijk in gaat worden en eigenlijk alles met het voorkomen van overlast. Daarnaast is
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voor communicatie ook de bekendheid van evenementen, ik heb daarbij aangegeven dat we niet zoals
nu alleen maar een pdf’je op een website moeten hebben maar ik wil graag van de wethouder horen
ook dat er echt gewoon goed actief promobeleid wordt gemaakt en dat we het ook op een goede
manier neerzetten. Ik heb altijd gezegd vorige week, bekend maakt bemind. Zodra je weet wat voor
feest er is, dan accepteer je soms ook wat sneller van goh er is misschien wat meer geluidsoverlast of
ik kan ook gewoon een kijkje gaan nemen bij het evenement zelf ook. De klachtenprocedure moet
gewoon verbeterd worden, niet alleen de afhandeling van de klachten maar ook gewoon überhaupt de
terugkoppeling naar de mensen toe en naar de organisatie toe. Daar gaan we mee bezig. Het initiatief
voor freeriden is erg goed geland. Daar heb ik ook echt niets op aan te merken zoals het nu in het
voorstel staat. Ik ben er heel erg blij mee dat het op deze manier opgepakt wordt en chapeau kan ik
daarop zeggen. Dan kom ik toch bij mijn punten waar ik toch wel heel veel moeite mee heb. Om te
beginnen, met de aanvraagtermijn van de vergunningen, ik heb daar vorige week de wethouder ook
een vraag over gesteld.  Twaalf  weken,  dat  was op zich goed,  dat  werkt,  en waarom moet  dat  nu
opgerekt worden naar veertien weken? Ik heb verteld dat hoeveel langer, hoe verder van tevoren je
met  de aanvraag zit,  hoe meer  onzeker  is,  hoeveel  meer  er  heen en weer  gecommuniceerd moet
worden en hoe meer er veranderd moet worden. Ik zou graag van de wethouder nog willen horen wat
u daarvan vindt en wat is nu echt een goede reden om die op te rekken naar de veertien weken. Ik heb
ook  een  amendement  hiervoor  en  ik  wacht  met  indienen  naar  aanleiding  van  de  reactie  van  de
wethouder. Dan kom ik aan bij de hoeveelheid evenementendagen. Zoals ik net al zei, we gaan terug
in de hoeveelheid evenementendagen terwijl evenementen nu zo veel belangrijker zijn geworden voor
onze  stad.  Op  dit  moment  hebben  we  vijftig  evenementen  in  de  binnenstad  en  we  willen  ook
voorstellen – het liefst hadden wij gezegd om dat uit te breiden op de een of andere manier juist nu de
bouwwerkzaamheden eraan komen – door middel van het indienen van een amendement voor het
behoud van de vijftig dagen in plaats van de veertig evenementendagen. 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Even op dat punt. Zoals ik het begrepen heb, was het ook juist
de bedoeling van het voorstel om naar veertig te gaan, om ook de spreiding wat te bevorderen. We
willen op de grote markt echt de dingen hebben die we van het grootste belang vinden en dan wat
evenemententerreinen in de omgeving wat beter gaan gebruiken. Wat vond u van die redenering? 

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Op zich sta ik achter die redenering om het meer te kunnen
spreiden. Ik ben wel van mening dat we de komende vijf jaar ons uiterste best moeten gaan doen om
de stad aantrekkelijk te laten houden. Ik ben van mening dat we dan wel moeten zorgen dat er genoeg
mogelijkheden moeten zijn. Ook als je gaat kijken als er zich nieuwe evenementen gaan ontwikkelen,
en die willen ook graag wat inbreng brengen in de stad, als je dan vastzit aan die veertig, dan houdt het
op een gegeven moment op. En ik vind het jammer dat nieuwe initiatieven er dan bijvoorbeeld niet
meer gebruik van kunnen gaan maken, ook van de stad. Dan de geluidsnormen buiten de Diepenring.
Er zijn veel acties op poten gezet, er was een petitie vorige week, stond de hele Grote Markt vol, en ik
heb me uitermate verbaasd over de uitleg die we van de wethouder kregen. Als we de nota namelijk
lezen, staat er heel duidelijk in dat er nader te bepalen afstand gemeten gaat worden en dat het nog
helemaal niet zeker is hoe het allemaal uitwerkt omdat dat gewoon nog niet vastligt. Dat is uitwerking
van beleid maar het wordt anders zodra je wel aan die normen gaat morrelen. Wat wij dan ook willen
voorstellen – ik hoop meerdere partijen in de raad ook – is vast te houden aan de 50 dB(A) en daar zal
ik met een amendement op komen maar ook met het meetpunt op de gevel. Op dit moment wordt er
gezegd dat we nog gaan bepalen waar we het gaan meten. Wij zouden gewoon graag zien in plaats van
‘we gaan nog bepalen waar te meten’ het meetpunt op de gevel te nemen want daar heeft de persoon
last want daar woont hij en dus in dat opzicht zouden we daar graag ook een verandering in het stuk
van zien. 

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Ik heb het idee dat ik bij een andere vergadering heb gezeten
als  mevrouw Krüders.  Ik  heb  juist  begrepen dat  met  die  75 dB(A)  er  niks  verandert  en  dat  dus
bijvoorbeeld het Gideonfestival gehouden kan worden zoals het altijd gehouden is en dat het probleem
dat u schetst, er helemaal niet is. 
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Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Dat klopt. U zegt inderdaad dat het niet verandert. Waar ik
het over heb, is het feit dat op dit moment in de nota het zo staat omschreven dat de meetpunten nog
niet  duidelijk  zijn.  Het  college  geeft  aan  dat  er  op  dit  moment  niets  verandert  voor  de  huidige
bestaande  evenementen.  Waar  ik  het  over  heb,  is  stel  dat  er  zich  nieuwe  evenementen  gaan
ontwikkelen, en we gaan dan steeds maar per evenement bepalen waar het meetpunt is, dan bepaal je
ook per evenement waar de decibels komen te liggen.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Voorzitter, als ik hier even op mag reageren, voor mij is het
nog steeds de dichtstbijzijnde gevel, dat lees ik in al die stukken. En volgens mij blijft dat ook zo aan
de orde. 

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Buiten de Diepenring is het zo op dit moment dat nog per
evenement maatwerk geleverd gaat worden op wat het meetpunt wordt voor de decibel. Het zou in
onze ogen de belasting moeten zijn op de gevel. 
Dan nog de c-decibel, de dB(C)-norm. We gaan daar nu een proef voor doen. Dat gaan we in de loop
van volgend jaar vaststellen. Wij maken ons toch wel zorgen ook, we hebben de angst dat bepaalde
feesten en bepaalde optredens niet meer zouden kunnen omdat bijvoorbeeld daar wel bassen worden
gebruikt en als je filters gaat gebruiken, gaan die bassen weg en dan is de ervaring heel anders. Ik
hoop dat wij daar volgend jaar ook nog op terug zullen komen, dat we daar ook met de raad over
zullen spreken wanneer we dat ook echt gaan vaststellen. Onze oplossing ligt in het feit gewoon ook
weer die jaarkalender waarin je kunt sturen met plek en tijd, en de planning daarop aanpassen dat je
bijvoorbeeld maar één locatie hebt waar dan eens een keer zo’n dancefeest is. Of dan moeten we maar
eens gaan kijken hoe we dat met die kalender gaan doen. 
Dan mijn laatste punt betreft de eindtijden. Groningen is bijzonder en dat komt doordat wij durven, lef
hebben door bijvoorbeeld al te zeggen: wij doen geen sluitingstijden. Ik vind dat wij als Groningen
ook lef zouden moeten hebben door te zeggen: wij houden vast aan onze oorspronkelijke eindtijden.
De eindtijden leveren op dit moment niet het probleem, het is namelijk geluid wat het probleem levert.
De komende tijd worden er proeven gedaan met inderdaad verschillende decibelnormen, er worden
proeven gedaan ook met nieuwe technieken, qua boxen eventueel. In plaats van twee grote kolommen
verspreiding over het terrein. En dan hebben we ... 

Mevrouw RADEMAKER (SP): Sorry dat ik je onderbrak, mevrouw Krüders, halverwege in de zin. U
zegt dat het niet uitmaakt, die eindtijden, want het is toch altijd geluidsoverlast. Echter, als je in bed
ligt, om een uur of twaalf, en je wilt graag slapen, en het boemt ’s nachts lekker bij je twee straten
verderop, dan is dat toch juist ook heel erg vervelend, dat het juist ook op die late tijdstippen is. Het
heeft toch ook juist te maken met de frequentie. Dan snap ik niet dat u toch daarvoor blijft. 

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad: Dan zal ik nu uitleggen waarom ik dat punt zo maakte. Ik zei
dat het geluid is dat het probleem veroorzaakt. 

De VOORZITTER: Mevrouw Krüders, u heeft nog één minuut spreektijd dus ik waarschuw maar
even. 

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Goed. Want wat het idee daarvan is voor mij is dat er een
proef kan zijn, bijvoorbeeld een proef na 23.00 uur in de binnenstad. We zouden met een proef kunnen
gaan kijken om het terugschroeven van de decibellen, daar kunnen we over praten. We zouden het
kunnen hebben over een spreiding vanuit de jaarkalender daarop inzetten. Er zijn nieuwe technieken
qua boxen ophangen waardoor misschien de decibels niet naar beneden hoeven. Zo zijn er een aantal
andere oplossingen te bedenken waardoor de overlast misschien gewoon beperkt kan worden. Ik ben
van mening dat we hier dus naar moeten kijken voordat we aan de eindtijden gaan tornen. Mocht het
dan toch zo zijn, dan kom ik daar in mijn tweede termijn, die ik dan niet heb ... Maar dan is het zo dat
we wel graag – dan loop ik daar een beetje op vooruit – een uitzondering willen maken voor een aantal
evenementen, maar dat zal ook later wel duidelijk worden bij de verschillende amendementen. Ik denk
dat de balans verkeerd is op dit moment en ik vind het jammer dat wij met zevenmijlslaarzen deze
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beslissingen nemen en dat we niet gewoon beginnen met de jaarkalender, het promobeleid en gewoon
kijken naar de nieuwe experimenten. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Mocht u in de tweede termijn nog iets willen inleveren, dan vinden
we daar wel een oplossing voor, denk ik. Student en Stad heeft vier amendementen (6, 7, 8, en 9)
ingeleverd. 

Amendement (6) ‘Behoud eindtijden’ van Student en Stad:

“De  raad  van  de  gemeente  Groningen,  in  vergadering  bijeen  op  woensdag  17  november  2010,
besprekende het raadsvoorstel Vergunningenbeleid evenementen ‘Feesten in balans II’,
constaterende dat:

- evenementen zorgen voor een levendige, aantrekkelijke en bruisende stad;
- in de nota, zoals hij nu voorligt, de eindtijden drastisch terug worden geschroefd;
- er inderdaad mensen zijn die overlast ervaren door evenementen;

is van mening dat:
- er ook andere mogelijkheden zijn om overlast te voorkomen;
- er  vele  nieuwe  technieken  zijn  die  bijvoorbeeld  het  ‘doordreunen’  van  bassen  kunnen

verminderen;
- ingezet  moet  worden op de jaarkalender (spreiding in tijd en plek) en verbetering van de

communicatie en het promotiebeleid van evenementen;
- naast  bovengenoemde  mogelijkheden  er  ook  een  proef  gaat  plaatsvinden  omtrent

decibelnormen en de uitkomsten daarvan ook een rol kunnen spelen in het terugdringen van de
ervaring van overlast (bijvoorbeeld na een bepaald tijdstip);

- de huidige eindtijden gehandhaafd dienen te worden en er ingezet moet worden op de andere
mogelijkheden (jaarkalender, communicatie/promotie, nieuwe technieken) en na een jaar te
evalueren in hoeverre er nog overlast ervaren wordt;

besluit:
- de besluitpunten I, III en IV ongewijzigd vast te stellen;
- besluitpunt II vast te stellen met de volgende wijzigingen:

o de tekst in paragraaf 2.5 omtrent voorkomen en beperken van geluidsoverlast aan te
passen in: handhaving van de huidige eindtijden, komend jaar in te zetten op andere
overlast terugdringende mogelijkheden (jaarkalender, communicatie/promotie, nieuwe
technieken) en deze te evalueren en aan de hand daarvan opnieuw naar de eindtijden
te kijken;

- de nota Vergunningenbeleid ‘Feesten in balans II’ dienovereenkomstig te wijzigen;
en gaat over tot de orde van de dag.” 

Amendement (7) ‘Meetpunt decibelnormen’ van Student en Stad:

“De  raad  van  de  gemeente  Groningen,  in  vergadering  bijeen  op  woensdag  17  november  2010,
besprekende het raadsvoorstel Vergunningenbeleid evenementen ‘Feesten in balans II’,
constaterende dat:

- evenementen zorgen voor een levendige, aantrekkelijke en bruisende stad;
is van mening dat:

- er veel onduidelijkheid bestaat over de plek van het meten van de decibelnormen;
besluit:

- de besluitpunten I, III en IV ongewijzigd vast te stellen;
- besluitpunt II vast te stellen met de volgende wijzigingen:

o de tekst in paragraaf 2.5.4 omtrent de metingen aan te passen in ‘Het meetpunt voor
de geluidsnorm is het geluidsniveau op de gevel van een woning.’;

o de tekst in paragraaf 3.3.2 in overeenstemming te brengen met het bovenstaande;
- de nota Vergunningenbeleid ‘Feesten in balans II’ dienovereenkomstig te wijzigen;

en gaat over tot de orde van de dag.”
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Amendement (8) ‘Geluidsnorm buiten de Diepenring’ van Student en Stad:

“De  raad  van  de  gemeente  Groningen,  in  vergadering  bijeen  op  woensdag  17  november  2010,
besprekende het raadsvoorstel Vergunningenbeleid evenementen ‘Feesten in balans II’,
constaterende dat:

- evenementen zorgen voor een levendige, aantrekkelijke en bruisende stad;
- er ook nieuwe technieken ontwikkeld worden om geluidsoverlast te verminderen

is van mening dat:
- door  met  de  jaarkalender  te  werken,  meer  evenementen  verspreid  over  de  stad  kunnen

plaatsvinden;
- ook buiten de Diepenring een geluidsnorm van 85 dB(A) zou moeten gelden;

besluit:
- de besluitpunten I, III en IV ongewijzigd vast te stellen;
- besluitpunt II vast te stellen met de volgende wijzigingen:

o in het overzicht in paragraaf 2.5.4 het geluidsniveau op 85 dB(A) neer te leggen;
- de nota Vergunningenbeleid ‘Feesten in balans II’ dienovereenkomstig te wijzigen;

en gaat over tot de orde van de dag.” 

Amendement (9) ‘Hoeveelheid evenementendagen’ van Student en Stad:

“De  raad  van  de  gemeente  Groningen,  in  vergadering  bijeen  op  woensdag  17  november  2010,
besprekende het raadsvoorstel Vergunningenbeleid evenementen ‘Feesten in balans II’,
constaterende dat:

- evenementen zorgen voor een levendige, aantrekkelijke en bruisende stad;
- nu  er  in  de  komende  jaren  in  de  stad  veel  werkzaamheden  zullen  zijn,  onder  meer

evenementen ingezet zullen worden om de stad aantrekkelijk te houden;
is van mening dat:

- in  de  sturing  met  de  jaarkalender,  meer  evenementen  verspreid  (in  tijd  en  plek)  kunnen
plaatsvinden;

- er ook nieuwe technieken ontwikkeld worden om geluidsoverlast te verminderen;
- het  terugbrengen van de hoeveelheid evenementen met  het  oog op de komende jaren niet

gewenst is;
besluit:

- de besluitpunten I, III en IV ongewijzigd vast te stellen;
- besluitpunt II vast te stellen met de volgende wijzigingen:

o in het overzicht in paragraaf 2.5.5 de hoeveelheid van evenementendagen die plaats
mogen vinden in de binnenstad te stellen op vijftig dagen per jaar;

- de nota Vergunningenbeleid ‘Feesten in balans II’ dienovereenkomstig te wijzigen;
en gaat over tot de orde van de dag.” 

De VOORZITTER: Wie is de volgende die ik het woord kan geven? Mevrouw Koebrugge, VVD. 

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Wij hebben het net al bij mevrouw Krüders gehoord. Er zijn nogal
een hoop vragen die nog niet beantwoord zijn. Ook vooral over de effecten die de maatregelen zullen
hebben op de binnenstad. Het is ook al wel bekend dat er, wat mevrouw Krüders ook al aangaf, een
heleboel  amendementen  en  moties  behandeld  zullen  worden vandaag,  die  ook weer  nota  kunnen
wijzigen waardoor de effecten helemaal niet meer te meten zijn. Er zijn ook een aantal zaken waar wij
ook absoluut voor zijn. Dat zal ik omwille van de tijd dan kort toelichten op het moment dat het
amendement of de motie ter zake doet.  Wij vragen ons dus wel af of die balans er straks nog is,
enerzijds  voor  de  omwonenden  maar  anderzijds  om een  levendige stad  te  behouden.  Wij  zouden
daarom ook liever zien dat die 70 dB(A)-norm eerst nog op 85 dB(A) blijft zitten, zoals het nu op dit
moment is. Wij hebben ook daarvoor, niet alleen daarvoor, een motie om over een jaar de nota te
evalueren, om dat nu af te spreken, dat dat uiterlijk in september 2011 gebeurt, zodat we nu het effect
kunnen gaan meten de komende tijd van wat er precies met wat wij vandaag allemaal willen, en de
nota die er al ligt, zodat we een duidelijk beeld hebben straks heel duidelijk tegen de stad kunnen
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zeggen wat we gaan doen en dat we er met zijn allen achter kunnen staan. Ik heb het idee dat dat nu
niet het geval is en dat die balans nog niet gevonden is. Dus die motie zal ik zo meteen aan u geven,
voorzitter. Verder achten wij het handhaven van groot belang dat als we die regels hebben, dat dat ook
goed gehandhaafd wordt, dat is in principe natuurlijk een vanzelfsprekendheid dat als je regels hebt,
dat dat gebeurt maar de praktijk wijst wel eens wat anders uit. Met betrekking tot het statiegeld op de
plastic  glazen,  wat  verplicht  zou  worden  op  het  moment  dat  er  geen  overeenstemming  met  de
ondernemers over duurzaam gebruik bereikt kan worden, daar hebben we in de commissievergadering
ook al het een en ander over gezegd, maar daar zijn wij geen voorstander van. Wij zien liever dan een
veeg- of opruimplicht voor ondernemers.

De VOORZITTER: Ik onderbreek u even. Mevrouw Rademaker wil al een tijdje u een vraag stellen of
iets meedelen. Mevrouw Rademaker, SP.

Mevrouw RADEMAKER (SP): Dank u wel,  voorzitter. U stelt  nu voor om over een jaar te gaan
evalueren, u wilt niets gaan doen aan de wijziging van de decibelnormen, om die op 85 te houden. En
dat  wilt  u nog een keer evalueren.  Maar er  zijn de afgelopen jaren tientallen,  meer  dan honderd,
klachten  gekomen.  Er  zijn  verscheidene  insprekers  geweest  van  bewonersorganisaties  en  losse
burgers, die er heel veel hinder van ondervinden. Telt dat niet voor u? Is dat niet voldoende reden dan
om gewoon aan te gaan passen? Want volgens mij bent u toch iemand die het graag opneemt voor de
mensen.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Ja, voorzitter, zoals ik ook al zei, willen wij ook die balans vinden,
net gaf ik het al aan, enerzijds voor de omwonenden, anderzijds voor de levendige stad. Dus dat zijn
ook inderdaad vragen die we hebben,  maar  wij  hebben zoiets dat  het  huidige beleid op zich niet
meteen verkeerd hoeft te zijn. Er komt tenminste ook een heel helder beleid wat er nu nog niet is. Dat
is dan misschien de vraag, u wilt het misschien op 70 dB(A) hebben, wij zeggen dan dat we het met 85
dB(A) willen proberen als je een helder beleid hebt wat de uitwerking daarvan is. Dat in ieder geval
voor dat punt van u, dus ik denk dat dat niet zoveel uitmaakt, nou ja, het maakt wel uit welke je neemt
maar het zal uiteindelijk ja houden we liever de huidige norm in stand, met meer duidelijkheid. Dan
heb ik nog een ander punt met betrekking tot grote evenementen op zondag. Ik heb contact ook gehad
met de organisatie van grote evenementen zoals de 4 Mijl van Groningen, Streetball Groningen, en er
blijkt dat als zij niet de mogelijkheid hebben om eerder te beginnen, dat het dan eigenlijk niet meer
zoveel zin heeft om dat soort evenementen te organiseren. Zij vragen zich ook af of ze dat nog wel
kunnen doen hier in Groningen en dat vinden wij wel een ernstige zaak. Het heeft grote economische
spin-off voor de stad dergelijke evenementen. Wij zouden dan ook voor willen stellen, dat kan ook op
basis van artikel 4.3 van de Zondagswet, kan de burgemeester ontheffing verlenen voor het produceren
van geluid voor  13.00 uur  evenementen,  en daar  kunnen dan ook goede afspraken over  gemaakt
worden. Dat is dan ook wel van groot belang, dat dat gebeurt, en wij zouden dus voor willen stellen,
we hebben een amendement daarvoor, om toe te voegen dat de burgemeester vier keer per jaar een
ontheffing kan verlenen om toch eerder te beginnen. 

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Als het over zondagsrust gaat, dan kom ik in het geweer, wat u
ook verwacht van mij. Ik vraag me af. U was vorige week ook bij de bijeenkomst, en al eerder is dat
aan de orde geweest, dat bijvoorbeeld in de Martinikerk nog diensten gehouden worden op dat tijdstip.
Ik  vind  dat  dramatisch  zoals  het  gepresenteerd  is,  dat  aantal  evenementen  niet  meer  kunnen
plaatsvinden op het moment dat dat na 13.00 uur moet gebeuren. Ik geloof helemaal niet dat dat aan de
orde zal zijn en ik pleit bij de rest van de leden van de raad om die zondagsrust tot 13.00 uur in ere te
houden. 

De VOORZITTER: Wilt u daar nog op reageren, ja? 

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Waarvan akte. Tot slot het gevaar van overregulering. We zien ook,
net als mevrouw Krüders ...
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De heer  SETON (CDA):  Waarvan  akte,  daar  verbaas  ik  me  dan  een  beetje  over.  In  uw eerdere
woordvoering zegt  u:  we zoeken naar  een balans  en die  hebben we misschien nog niet  helemaal
gevonden. Daar kan ik u wel in volgen. Maar hier gaat u rücksichtslos voor het ene evenement staan,
en wilt u het andere evenement in feite afschaffen, want die kerkdiensten komen er echt niet bovenuit
als dat geluid om half twaalf vol aan gaat. 

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD):  U zegt  vol  aan,  kijk,  er  zijn  een  aantal  afspraken kunnen dan
gemaakt worden. Het gaat dan ook vooral om de start van zo’n loop en dat is niet meteen dat er volle
muziek aan staat. Dus ik denk dat er voor die vier keer per jaar echt wel wat te regelen moet zijn en
dat er goede afspraken over gemaakt kunnen worden. 

De heer SETON (CDA): Voorzitter, ik stel vast dat ik de VVD alleen maar over de Streetball hoor
praten, en niet over de kerkdienst. Ik hoor u nog niet ingaan op het argument van die kerkdienst is daar
nu eenmaal, en u zegt eigenlijk vier keer per jaar moeten ze dat maar even opgeven. 

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Nee, ik zeg niet dat ze dat op moeten geven, daar vallen gewoon
afspraken over te maken, dat heb ik net ook al gezegd, dat is nu niet een ander verhaal. 

De heer SETON (CDA): Hebt u dan contact gehad met de GSP en denkt u dat zij zullen accepteren dat
zij vier keer per jaar hun diensten moeten inleveren? 

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD):  Nee,  u  heeft  waarschijnlijk  wel  met  hen contact  gehad,  ik  heb
contact gehad inderdaad met de organisatie van dergelijke evenementen. Ik zeg ook niet dat ze die
dienst op moeten geven, ik zeg dat er afspraken gemaakt moeten worden, volgens mij ben ik daar wel
helder in geweest nu. Dan nog tot slot toch het gevaar van overregulering even, mevrouw Krüders
heeft het ook al wel genoemd, dat er weinig ruimte komt voor nieuwe initiatieven en daar zouden wij
wel  voor  willen  waken  dat  dat  anders  kan  maar  dat  komt  ook  nog  terug  in  andere  moties  en
amendementen. Dank u wel. 

De  VOORZITTER:  Dank  u  wel  en  ik  krijg  van  u  twee  exemplaren,  zie  ik.  Een  motie  en  een
amendement.

Motie (10) ‘Meten is weten’ van VVD en Stadspartij:

“De  gemeenteraad  van  Groningen,  in  vergadering  bijeen  op  17  november  2010,  besprekende  het
raadsvoorstel Vergunningenbeleid evenementen ‘Feesten in balans II’,
constaterende dat:

- er significante verdeeldheid is binnen de raad over het voorstel van het college;
- het niet duidelijk is wat voor effect verandering van het voorstel met zich mee zal brengen;
- bepaalde onderdelen van de nota dusdanig urgent zijn dat vaststelling niet langer kan wachten;

overwegende dat:
- het wenselijk is om de effecten van maatregelen goed voor ogen te hebben alvorens tot invoer

van de maatregelen over te gaan voor de langere termijn;
- evaluatie hierbij van belang is;
- het van belang is dat er breed draagvlak binnen de stad is;

verzoekt het college:
- de nota uiterlijk in september 2011 met de raad te evalueren;

en gaat over tot de orde van de dag.” 

Amendement (11) ‘Ontheffing grote evenementen op zondag’ van de VVD:

“De  gemeenteraad  van  Groningen,  in  vergadering  bijeen  op  17  november  2010,  besprekende  het
raadsvoorstel Vergunningenbeleid evenementen ‘Feesten in balans II’,
constaterende dat:
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- het raadsvoorstel slechts het produceren van geluid op zondag vanaf 13.00 uur toestaat bij
evenementen op die dag;

- evenementen zoals de 4 Mijl van Groningen, GasTerra Ladies Run en Streetball Groningen
een grote economische spin-off hebben, zowel voor als tijdens het evenement;

- dergelijke  evenementen  niet  meer  georganiseerd  kunnen worden in Groningen als  ze  niet
eerder dan 13.00 uur kunnen beginnen;

- het beleid in steden als Amsterdam en Rotterdam, waar wel voor 13.00 uur gestart kan worden
met het produceren van geluid op zondag;

- artikel 4.3 van de Zondagswet, waarin staat dat de burgemeester ontheffing kan verlenen op
het verbod om voor zondag 13.00 uur openbare vermakelijkheden te houden;

overwegende dat:
- gezien het beleid in andere steden, de Zondagswet geen reden is om evenementen met een

grote economische spin-off niet eerder te laten beginnen;
- het produceren van geluid noodzakelijk is bij bovengenoemde evenementen;
- het  voor  de  stad  wenselijk  is  dat  de  economische  spin-off  van  dergelijke  evenementen

optimaal benut wordt;
- de burgemeester heldere afspraken kan maken met de organisatie over de mate waarin geluid

wordt geproduceerd;
besluit:

- bij het kopje ‘Zondagswet’ op bladzijde 30 van de nota ‘Feesten in balans II’ toe te voegen:
o de burgemeester kan vier keer per jaar op grond van artikel 4.3 van de Zondagswet

ontheffing verlenen voor het produceren van geluid voor 13.00 uur bij evenementen
met een grote economische spin-off voor de stad.;

en gaat over tot de orde van de dag.” 

De VOORZITTER: De heer Luhoff, D66. 

De heer LUHOFF (D66): Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt de nota Feesten in balans en het vinden
van een balans is dus geen gemakkelijke opgave. Dat bleek ook al bij de behandeling van de vorige
nota in 2003. Dus dapper van dit college en dapper van deze wethouder om toch weer op zoek te gaan
naar  die  balans.  Voor  D66 staat  altijd  voorop dat  wij  willen werken aan  een  stad die  bruist  van
activiteiten,  een  stad  die  openstaat  voor  nieuwe  initiatieven,  en  in  woord  en  daad  de  culturele
hoofdstad van het noorden is. De conclusie van het college dat het vergunningenbeleid geactualiseerd
moet worden, onderschrijven wij. We zijn het eens met de analyse zoals het college, of eigenlijk het
vorige college, in de nota Topevenementen in de binnenstad omschreef. Dat onderschrijven wij. We
zijn  het  eens  met  die  analyse,  dat  er  meer  vanuit  inhoud,  organisatie  en kwaliteit  gestuurd moet
worden, dat er voorschriften die bijdragen aan de duurzaamheid en aan de vermindering van overlast
toegevoegd  zouden  moeten  worden.  Wel  plaats  ik,  net  als  in  de  commissie  vorige  week,  een
kanttekening. De conclusie dat de druk op de binnenstad toeneemt, zien wij niet als een probleem
maar juist als een positief effect van het beleid om Groningen als bruisende stad op de kaart te zetten.
Het  aanscherpen  van  decibellen  en  eindtijden  is  wat  ons  betreft  dan  weer  niet  de  logische
gevolgtrekking van die conclusie. Zeker niet omdat is gebleken dat er nogal wat gebreken zijn op het
gebied  van  informatievoorziening,  handhaving,  klachtenafhandeling,  bij  vergunningverlening  voor
evenementen. Als wij het beleid willen aanscherpen, dan zijn het juist deze zaken waar wij een slag in
willen en kunnen maken. En deze nota doet dat ook, en daarvoor ons compliment. Door te werken met
een jaarkalender kan er meer op de inhoud en organisatie en kwaliteit gestuurd worden. En er komt
meer  samenhang  tussen  de  verschillende  activiteiten  in  de  stad.  Met  het  aanstellen  van  een
aanjaagfunctie,  of  de  evenementencoördinator  bij  marketing  Groningen,  kunnen  we  de  bestaande
initiatieven ondersteunen en nieuwe initiatieven stimuleren. Dat levert een belangrijke bijdrage aan die
bruisende stad, waar wij voor staan. D66 vindt dat de aandacht voor nieuwe initiatieven in deze nota
toch nog wel een ondergeschoven kindje is.  Deze nota geeft  duidelijke richtlijnen voor bestaande
evenementen  maar  belangrijk  is  om ook  in  ogenschouw te  nemen  of  het  daarnaast  ook  gewoon
mogelijk is om nieuwe waardevolle evenementen te laten ontstaan. En hierbij gaan wij uit van de
vraag  of  Noorderzon ook nu  met  deze  nota  kunnen ontstaan  in  deze  stad.  En  dat  is  niet  per  se
uitgesloten dat zo’n evenement zou ontstaan maar toch is het ook niet vanzelfsprekend dat het wel zou
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kunnen. En daarom vragen wij het college via een motie om meer duidelijk te maken hoe en of nieuwe
initiatieven een uitzonderingspositie kunnen krijgen binnen deze nota. En wat ons betreft wordt met
deze nota het evenementenaanbod namelijk niet dichtgetimmerd. Voorzitter, tot slot wil ik iets zeggen
over de uitzonderingspositie van evenementen. Wat D66 betreft zijn er twee bestaande initiatieven die
namelijk onterecht niet opgenomen zijn in de nota als een uitzondering. Naast Noorderzon verdienen
ook de KEI-week en het Gideonfestival een status aparte. Beide evenementen hebben op verschillende
vlakken hun belang voor de stad Groningen bewezen en worden door deze nota getroffen. Hiermee
snijdt de stad zichzelf in de vingers. En daarom verzoeken wij middels een amendement om de KEI-
week en het Gideonfestival ook een uitzonderingspositie te geven binnen de nota Feest in balans.
Dank u wel, voorzitter.

Mevrouw RADEMAKER (SP): Dank u wel, voorzitter. Op welke manier wordt het Gideonfestival
getroffen volgens u?

De heer LUHOFF (D66): In het voorstel is opgenomen om de eindtijden buiten de binnenstad naar
23.00 uur  terug te  brengen in plaats  van  00.00 uur. Dat  betekent  voor  het  Gideonfestival  dat  ze
zondagavond om 23.00 uur de tent moeten sluiten, wat nu 00.00 uur is.

De  heer  SETON (CDA):  Voorzitter,  een  vraag  aan  de  heer  Luhoff.  U  geeft  aan  dat  u  die  twee
evenementen  ook als  uitzondering  wilt  betitelen,  misschien  zijn  er  nog wel  meer.  Welke  criteria
hanteert u nu om te zeggen, die wel en die niet?

De heer LUHOFF (D66): Daarom precies ook de motie die wij ook indienen, een motie om die criteria
nog eens helder te formuleren en daar voor februari ook op terug te komen, om te kijken wat zijn nu
precies  de  criteria  waarop we dat  willen  doen.  Wij  hebben wel  nu  alvast  twee  festivals  of  twee
evenementen,  waarvan wij  vinden dat  zij  hun waarde  al  bewezen hebben –  dan  gaat  het  om de
Keiweek  en  het  Gideonfestival  –  en  daarom willen  we  die  nu  alvast  opnemen  in  deze  nota  als
uitzonderingen.

De VOORZITTER: Dank u wel. Twee moties heb ik begrepen, een motie (13) ingediend door D66,
GroenLinks,  PvdA,  Student  en  Stad  en  VVD  en  een  amendement  (12)  ingediend  door  D66,
GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en VVD.

Amendement (12) ‘Uitzonderingsposities’ van D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, VVD
en Student en Stad:

“De  gemeenteraad  van  Groningen  bijeen  op  17  november  2010,  besprekende  het  raadsvoorstel
Vergunningenbeleid evenementen ‘Feesten in balans II’:
is van mening dat:

- een  aansprekend  evenementenprogramma  een  belangrijke  bijdrage  levert  aan  een
aantrekkelijke en bruisende stad;

overwegende dat:
- de KEI-week een waardevolle bijdrage levert aan een bruisende city of talent;
- de KEI-week verbonden is aan de dagen die de RUG en de Hanzehogeschool Groningen hen

toebedelen;
- het Gideonfestival een waardevolle bijdrage levert aan het evenementenprogramma van de

stad Groningen;
- het Gideonfestival ten opzichte van de huidige situatie er op zondag een uur op achteruitgaat;
- voor zowel de KEI-week als het Gideonfestival inperking van de eindtijden niet wenselijk is;

besluit:
- de besluitpunten I, III en IV ongewijzigd vast te stellen. Besluitpunt II vast te stellen met de

volgende wijzigingen:
1. in het overzicht ‘Eindtijden evenementen’ in paragraaf 2.5.1 de KEI-week op te nemen in

de lijst met uitzonderingen en de eindtijd muziek te stellen op 01.00 uur en eindtijd voor
het tappen te stellen op 02.00 uur;
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2. in  het  overzicht  ‘Eindtijden  evenementen’ in  paragraaf  2.5.1  het  Gideonfestival  op  te
nemen in de lijst met uitzonderingen en de eindtijd muziek te stellen op 00.00 uur en de
eindtijd voor het tappen te stellen op 01.00 uur;

3. de nota Vergunningenbeleid evenementen ‘Feesten in balans II’ dienovereenkomstig te
wijzigen;

en gaat over tot de orde van de dag.” 

Motie (13) ‘Heldere criteria voor nieuwe initiatieven en bewezen successen’ van D66, GroenLinks,
PvdA, Student en Stad en VVD:

“De  gemeenteraad  van  Groningen,  bijeen  op  17  november  2010,  besprekende  het  raadsvoorstel
Vergunningenbeleid evenementen ‘Feesten in balans II’:
is van mening dat:

- een  aansprekend  evenementenprogramma  een  belangrijke  bijdrage  levert  aan  een
aantrekkelijke en bruisende stad;

overwegende dat:
- de criteria voor het verkrijgen van een uitzonderingspositie in het kader van de nota ‘Feesten

in balans II’ niet objectief en transparant zijn;
- het stimuleren van nieuwe initiatieven niet mag stuklopen op starre regelgeving;
- het  wenselijk  kan  zijn  dat  ook  andere  evenementen  om  diverse  redenen  een

uitzonderingspositie verdienen;
- nieuwe waardevolle  initiatieven  die  het  evenementenbeleid  versterken  ook in  aanmerking

moeten kunnen komen voor een uitzonderingspositie;
verzoekt het college:

- 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’;

- om in  deze  criteria  ook op  te  nemen  hoe  waardevolle  nieuwe initiatieven  in  aanmerking
kunnen komen oor een uitzonderingspositie;

- dit voorstel zo snel mogelijk, in elk geval vóór februari 2011 aan de raad voor te leggen;
en gaat over tot de orde van de dag.” 

De VOORZITTER: De heer Gijsbertsen, GroenLinks.

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, dank u wel. Er zit een spanningsveld in, de heer
Luhoff schetste  dat  ook al.  Er  is  een spanningsveld op het  moment  dat  je als  stad het  bruisende
centrum van eigenlijk het hele noorden wilt zijn, zeker ook in de binnenstad, en ondertussen ook nog
een stad bent waar 190.000 mensen toch op een prettige manier moeten kunnen wonen. En ik denk
ook dat er in de raad een behoefte is om ook een beetje te sturen op wat voor evenementen wil je hier
nu en waar wil je die evenementen. Voorzitter, volgens mij heeft dit voorstel veel componenten in zich
om daar goede stappen in te gaan maken.  De evenementenkalender is daar naar mijn mening het
belangrijkste in. Op die manier kun je meer sturing voor elkaar krijgen om inderdaad te krijgen waar
wil je de evenementen zien, je hebt overzicht van tevoren, het is beter voor het overzicht dat je mensen
ook biedt, mensen worden niet meer verrast door evenementen die in een keer in de buurt zijn. Dus dat
zijn  allemaal  vooruitgangen  en  wij  kijken  uit  naar  de  uitwerking  daarvan  en  de  werking  in  het
komende  jaar. Ook de aandacht  voor duurzaamheid in  de nota wordt  door mijn  fractie van harte
ondersteund, vanzelfsprekend. Noorderzon is een mooi voorbeeld dat nu de Green Key heeft gekregen
en wij willen graag verder gaan in ontwikkelingen op dat gebied. Freeriden is door mevrouw Krüders
genoemd, het initiatiefvoorstel van Student en Stad dat ook mooi zijn weerslag heeft gekregen om dat
freeriden ook tegen te gaan. Voorzitter, mijn fractie vindt het wel begrijpelijk om te zeggen: wij gaan
terug  van  50  naar  40.  Dat  was  overigens  niet  in  eerste  instantie  zo,  maar  wij  hebben ons  laten
overtuigen door de wethouder. De gedachte daarachter was bij ons dat we eigenlijk de Grote Markt en
de Vismarkt  willen reserveren voor dingen die we daar ook echt willen laten plaatsvinden. Ik wil
niemand beledigen, maar ik zag laatst matras leggen, ik geloof niet dat ik dat nu echt een hoogtepunt
vond voor de ontwikkelingen in deze stad,  dat  kan misschien ook wel ergens anders.  en op deze
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manier kan je een beetje de druk op die Grote Markt verlagen en andere pleinen meer een kans geven.
Ik merk dat er heel veel enthousiasme is voor matras leggen, ik wil niet direct iedereen voor het hoofd
stoten daarmee. Voorzitter, aan de andere kant zijn er zorgpunten van omwonenden. Wat ons betreft
zou het doordeweeks wel wat anders kunnen wat betreft de eindtijden. Maar in dit voorstel wordt
volgens ons net eventjes iets te ver gegaan. Zowel in de binnenstad als op de evenementenlocaties, die
we nu dus juist  willen gaan bevorderen,  zou de GroenLinks-fractie graag zien dat  we de eindtijd
hanteren doordeweeks van 00.00 uur. Daar dien ik ook met mijn fractie, Partij voor de Dieren en D66
een amendement over in. En dat komt er dus op neer dat we zeggen zondag tot en met woensdag is
00.00 uur een mooie eindtijd wat ons betreft voor de binnenstad en evenementenlocaties, en in het
weekend kan het in de binnenstad wat ruimer.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie):  Voorzitter, hoe komt  u dan tegemoet  aan die  inwoners die
aangeven dat ze daar toch heel erg moeite mee hebben en de volgende dag moeten werken en de
kindertjes nog naar bed moeten doen?

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): We komen daaraan tegemoet, omdat indien het amendement
wordt aangenomen, we ten opzichte van de huidige situatie zeggen: van zondag tot en met woensdag
gaat  die  tijd  in  de binnenstad terug van 01.00 uur  nu naar  00.00 uur  dan.  Wat  betreft  buiten de
Diepenring  gaat  de  tijd  doordeweeks  naar  23.00  uur,  dat  laten  wij  ook  intact,  behalve  voor  de
evenementenlocaties die we nu juist willen bevorderen. Er zit dus wel degelijk een stap in die richting
in.
Voorzitter, ik kan me voorstellen dat er uitzonderingen denkbaar zijn en wenselijk zijn. Voor nieuwe
evenementen bijvoorbeeld, de heer Luhoff zei daar wat over. Maar bijvoorbeeld ook voor waardevolle
evenementen van nu, die aan bepaalde dagen vastzitten. Wij hebben ook de motie mede ondertekend
om criteria op te stellen. Voorzitter, tot slot de 70 dB(A)-norm. Ik zag zojuist even het debatje aan
tussen mevrouw Koebrugge en mevrouw Rademaker, ja ik raak daar dus erg van in de war. Ik maak u
even deelgenoot van mijn leed in dat verband. Ik hoor vorige week de wethouder zeggen: er is een
heleboel ophef over die 70 dB(A)-norm, maar eigenlijk verandert er niks, heeft niemand daar last van,
gaat het alleen over nieuwe evenementen in de wijken. En ondertussen hoor ik mevrouw Rademaker
zeggen van, als we die norm niet aanpassen dan houden mensen dezelfde klachten als nu, want daar
komen die klachten vandaan. Dat kan niet allebei waar zijn. Mijn fractie zou voorstellen om eens te
kijken het komende jaar waarom het nou precies nodig is. Misschien kunnen we over een jaar eens
kijken of  die  70 dB(A)-norm achteraf  handig is  geweest,  of  we daar  bepaalde evenementen  mee
hebben  kunnen  weren,  die  we  ook  willen  weren.  Op  dit  moment,  ook  gezien  de  onrust  en
onduidelijkheid die erover ontstaat, lijkt het mijn fractie beter om dat even uit te stellen. Wel steunen
wij het experiment met de dB(C)-norm, die dus de bastonen specifiek bekijkt. Daar komt veel overlast
vandaan en het zou mooi zijn om dat – met behoud van het feest dat je met elkaar moet kunnen vieren
– overeind te houden. Dat was het, dank u wel.

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Ik heb een vraag ten aanzien van de dB(C)-norm. Vindt u ook
dat als wij daar dan later over moeten gaan praten, dat dan ook de ervaringen van de bezoekers daarin
worden meegenomen?

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, zeker. Ik hoor een motie ritselen geloof ik bij de
woordvoerder van de VVD, over evaluatie na een jaar. Dat zou ik heel goed vinden en misschien
kunnen we het tegen die tijd ook hebben over die dB(C)-norm en de ervaringen met het experiment,
lijkt me goed.

De VOORZITTER: Dank u wel, u hebt één amendement (14), mede ondertekend door D66 en Partij
voor de Dieren.

Amendement (14) ‘Eindtijden evenementen’ van GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren:

“De  gemeenteraad  van  Groningen  bijeen  op  17  november  2010,  besprekende  het  raadsvoorstel
Vergunningenbeleid evenementen ‘Feesten in balans II’:
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is van mening dat:
- de stad Groningen het bruisende centrum is van het noorden van het land en dat vooral ook

moet blijven;
overwegende dat:

- enerzijds  een  eindtijd  voor  evenementen  van  23.00  uur  op  de  dagen  zondag  tot  en  met
woensdag  een  te  grote  beperking  vormt  en  niet  past  bij  de  functie  van  centrale
evenementenstad;

- anderzijds rekening dient te worden gehouden met de nachtrust van omwonenden;
besluit:

- in  het  overzicht  ‘Samenvatting  geluidsvoorwaarden’  in  de  nota  ‘Feesten  in  balans  II’
(bladzijde. 25) de ‘Eindtijd geluid’ op de dagen zondag tot en met woensdag voor de locaties
Grote  Markt  en  Vismarkt,  Ellebogenbuurt  en  Poeleplein,  Overig  binnenstad  (Diepenring),
Ossenmarkt, Westerhaven, Ebbingekwartier, Damsterdiepplein en Noorderplantsoen te stellen
op 00.00 uur in plaats van 23.00 uur en de ‘Eindtijd tappen’ op dezelfde dagen voor dezelfde
locaties te stellen op 01.00 uur in plaats van 00.00 uur en alle passages over deze eindtijden in
de nota dienovereenkomstig aan te passen;

- in  het  overzicht  ‘Samenvatting  geluidsvoorwaarden’  in  de  nota  ‘Feesten  in  balans  II’
(bladzijde  25)  de  ‘Eindtijd  geluid’  op  de  donderdag  voor  de  locaties  Ossenmarkt,
Westerhaven, Ebbingekwartier, Damsterdiepplein en Noorderplantsoen te stellen op 00.00 uur
in plaats van 23.00 uur en de ‘Eindtijd tappen’ op dezelfde dagen voor dezelfde locaties te
stellen op 01.00 uur in plaats van 00.00 uur en alle passages over deze eindtijden in de nota
dienovereenkomstig aan te passen;

en gaat over tot de orde van de dag.” 

De VOORZITTER: Wij gaan naar de volgende fractie. De heer Sijbolts, Stadspartij.

De  heer  SIJBOLTS (Stadspartij):  Dank  u  wel,  voorzitter.  Voorzitter,  zoals  ik  vorige  week  in  de
commissie al zei, Groningen is een bruisende culturele stad, met op evenementengebied voor elk wat
wils. Van housefeesten tot het klassieke concert bij het Paterswoldse Meer, van New Attraction tot
Noorderzon. In de popvisie van de gemeente wordt veel ambitie uitgesproken om jong en nieuw talent
de  ruimte  te  geven om zich  in  onze  stad  te  ontwikkelen.  Noorderslag  en  Eurosonic  hebben hun
positieve bijdrage aan de stad bewezen. Vorige week bleek dat deze nota er een met veel smaken is.
ook zijn er veel vragen boven komen drijven. Het is bij dit onderwerp erg moeilijk – en misschien
zelfs wel onmogelijk – om alle partijen tevreden te stellen. De Stadspartij is vooral van mening dat de
vorige nota ‘Feesten in balans I’ onvoldoende gehandhaafd is. Wij wijzen de nieuwe nota niet af –
althans, niet volledig. Het terugschroeven van het aantal decibel vinden wij een stap te ver. Wij zullen
daarom een amendement wat hierover wordt ingediend, steunen. Positief vinden wij de spreiding, de
doordeweekse  eindtijden,  de  jaarkalender  en  de  dB(C)-norm.  De  Stadspartij  denkt  dat  met  het
wijzigen  van  de  eindtijden  voor  doordeweekse  evenementen  en  het  vasthouden  aan  de  huidige
decibelnorm, aan alle partijen tegemoet wordt gekomen. Mocht volgend jaar blijken dat dit niet het
geval is, dan gaan wij graag opnieuw de discussie aan. Wij staan daarom ook onder de motie van de
VVD. Ik dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. Wie kan ik vervolgens het woord geven? Niemand meer? Ja, de heer
Kelder, Partij voor de Dieren.

De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij dat er al heel veel dingen
gezegd zijn over geluidsnormen en ik kan me in dat opzicht ook vooral aansluiten bij de woordvoering
van GroenLinks, eigenlijk helemaal. Dus ik wil daar verder niks over zeggen. Maar wel over een paar
andere punten die in de nota staan. En aangezien ik nog genoeg tijd heb, neem ik die tijd er ook
helemaal voor. Bijvoorbeeld vuurwerk is een onderdeel dat ook in de nota staat. De Partij voor de
Dieren is van mening dat vuurwerk niet langer kan. Het levert een onverantwoorde milieubelasting op,
het is gevaarlijk voor mens en dier, het vergroot brandgevaar en bezorgt veel dieren intense angst.
Bovendien ervaren veel mensen het afsteken van vuurwerk als bedreigend. De gemeente dient dan ook
het afsteken van vuurwerk te verbieden, ook tijdens de jaarwisseling. Althans, dat zouden wij het liefst
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zo zien. Een eeuwenoud ritueel om boze geesten te verjagen, is verworden tot een langdurige periode
die bij mens en dier tot veel angst en lichamelijk letsel leidt.

De heer MOES (PvdA): Voorzitter, ik heb een vraag voor de heer Kelder. Geldt dat ook voor het
Bevrijdingsfestival?

De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Wat geldt voor het Bevrijdingsfestival?

De heer MOES (PvdA): Het verbod om vuurwerk af te steken.

De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Ik heb zo meteen een amendement en die legt dat wel uit.

De heer MOES (PvdA): Excuses, voorzitter, ik bedoel natuurlijk helemaal niet het Bevrijdingsfestival,
ik bedoel natuurlijk Bommen Berend.

De VOORZITTER: Ik was geloof ik niet de enige die een beetje moeilijk zat te kijken. Misschien kan
de heer Kelder daar nog even op reageren, hoe dan met Bommen Berend.

De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Het amendement dat ik zo meteen in wil dienen samen met
GroenLinks, dat biedt uitzonderingen voor Bommen Berend en oud en nieuw.

De heer PRUMMEL (Stadspartij):  Is de heer Kelder zich ervan bewust dat het verjagen van boze
geesten met behulp van vuurwerk tot op heden heel veel succes heeft gehad? [Gelach].

De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Nee, daar ben ik mij niet van bewust.

De VOORZITTER: Nou, misschien kunt u dat allemaal nog in uw overwegingen meenemen. De heer
Kelder vervolgt zijn betoog.

De  heer  KELDER  (Partij  voor  de  Dieren):  Ieder  jaar  worden  mensen  blind  en  lopen  een
gehoorbeschadiging op. Talloze honden en katten raken in paniek en lopen van huis. Nu snappen wij
dat  het  lastig  is  om vuurwerk compleet  te  verbieden.  GroenLinks heeft  ooit  een initiatiefvoorstel
ingediend, dat vonden wij een heel mooi voorstel. Wij zaten toen nog niet in de raad en konden daar
dus ook niet over stemmen. Ik heb een amendement dat ik graag indien hierover. Dat gaat er eigenlijk
over dat we plekken willen aanwijzen voor die twee dagen per jaar met gezette tijden, waardoor de
overlast tot een minimum wordt beperkt. Ik zal hem er even bijpakken.
Dan ga ik nog naar een ander stukje in het vergunningenbeleid, dat gaat over circussen. En u raadt het
al, bij ons gaat dat natuurlijk over circussen met wilde dieren. De afgelopen jaren is veel aandacht
geweest  voor  dierenwelzijn  van  dieren  in  de  entertainmentsector  –  de  zogenaamde  circusdieren.
Terecht, want dieren in een circus lijden namelijk erg. Het leven van opsluiting in kleine hokken of
stallen,  stress.  Het  leven  wat  ze  lijden  staat  ver  af  van  hun natuurlijke  leven en  ze  kunnen niet
toegeven aan hun natuurlijke neigingen. Ze wisselen continu van omgeving doordat ze veel moeten
reizen, daarbij zijn blootstelling aan grote kou of juist intense hitte geen uitzonderingen. Beiden leiden
tot het overlijden van dieren tijdens transporten. Vele dwangmethoden worden gebruikt om dieren te
trainen, waarbij ook bruut geweld kan plaatsvinden. Dan heb ik het over wetenschappelijk onderzoek,
dat wijst uit dat welzijn slecht is. Dat is gebleken uit onderzoek uit 2009, dat heet ‘Welzijn van dieren
in reizende circussen in Nederland’ van de Animal Science Group van de universiteit van Wageningen
in opdracht van het voormalig Ministerie van LNV. Het wijst uit dat tijgers en leeuwen bijna altijd in
een hokje zitten waarin ze amper kunnen lopen, gemiddeld vijf vierkante meter. De verzorgers blijken
over  te  weinig  kennis  te  beschikken  om  de  dieren  goed  te  kunnen  verzorgen.  Ziektes  worden
bijvoorbeeld niet herkend en daarom niet behandeld. En ook het voedsel wijkt vaak te sterk af van wat
dieren  in  de  natuur  zouden  eten,  m et  maagklachten  tot  gevolg.  Tijdens  het  onderzoek werd  de
onderzoekers bij alle circussen de toegang tot de trainingen geweigerd. Uit de waargenomen angsten
van  de  dieren  tijdens  de  voorstellingen  kon  men  echter  afleiden  dat  het  gebeurt  op  basis  van
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dominantie. Er werden dan ook dwangmiddelen waargenomen, zoals olifantenhaken, die permanent
gebruikt werden ook buiten de voorstelling, en ook zwepen.
Dan gaat het even over onze grote vriend de olifant. In het hierboven genoemde rapport bleek dat van
alle dieren het welzijn van de olifant het meest schrijnend was. Het dier staat gemiddeld zeventien uur
per dag kruislings geketend aan een ketting. En het zijn echt groepsdieren, die soms solitair en soms
met zijn tweeën gehouden worden. Net als leeuwen en tijgers zijn olifanten wilde dieren die je niet
kunt temmen zonder gebruik te maken van angst en geweld. Bij olifanten wordt gebruikgemaakt van
een gruwelijk ritueel met babyolifantjes, waarna het dier gebroken is. De rest van zijn leven krijgt hij
dan nog te maken met elektroshocks en zelfs met elektrische staven in de anus. Qua voedsel is het
altijd afzien voor de olifant. In het wild eet hij een struikje per dag, iets waar een circus nooit in kan
voorzien. En dan het aspect veiligheid. Olifanten zijn er soms helemaal  klaar mee.  Dan vallen ze
zomaar hun verzorger aan en breken uit. Sinds 1990 is dit een aantal keer gebeurd.

De VOORZITTER: Meneer Kelder, ik heb het gevoel dat u al bij agendapunt 9 bent. Wilt u wel de
relatie met de nota Feesten in balans in het oog houden?

De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Ik kan het een beetje inkorten. Wat ik eigenlijk wil zeggen
is dat ook de veiligheid, dan kort ik het een beetje in, van omstanders vaak in gevaar komt. En daar
hebben wij een amendement voor, dat gaat over, moet ik even zoeken, circus en vermaak met wilde
dieren. Komt er eigenlijk heel simpel op neer dat wij graag willen dat de zin ‘daarbij geldt dat een
volledige aanvraag meedoet aan een loting’, aangevuld wordt met ‘bij de loting wordt de voorkeur
gegeven aan circussen zonder wilde dieren’. Er zijn andere gemeenten geweest,  zoals Amsterdam,
waar het succesvol is gebleken om een voorkeursbeleid uit te voeren. Dat is eigenlijk de strekking van
mijn amendement. Zal ik ze even naar voren brengen?

De VOORZITTER: Ja, graag. Dank u wel. Twee amendementen (15 en 16).

Amendement (15): ‘Circus en vermaak met wilde dieren’ van Partij voor de Dieren:

“De  gemeenteraad  van  Groningen,  bijeen  op  17  november  2010,  besprekende  het  raadsvoorstel
Vergunningenbeleid evenementen ‘Feesten in balans II’,
constaterende dat:

- dit voorstel het gebruik van wilde dieren voor vermaak, zoals bij circussen en evenementen,
tolereert;

- bij de behandeling van de nota Dierenwelzijn in de raad in 2007 de huidige collegepartijen
plus Student en Stad in principe vóór een verbod op circussen met wilde dieren waren;

- recent wetenschappelijk onderzoek in opdracht van voormalig minister van Landbouw Gerda
Verburg door de Universiteit Wageningen heeft aangetoond dat het welzijn van wilde dieren in
circussen beneden peil is (Welzijn van dieren in reizende circussen in Nederland, J. Hopster,
M. van Dierendonck, H. van den Brandt en K. van Reenen, 2009);

- de veiligheid van bezoekers van circussen met wilde dieren niet gegarandeerd kan worden,
gezien het onvoorspelbare gedrag dat wilde dieren tijdens voorstellingen kunnen vertonen en
de vele ongelukken die gebeuren;

overwegende dat:
- het  voor  een  gemeente  wettelijk  niet  mogelijk  is  een  circus  te  verbieden  op  grond  van

dierenwelzijn;
- een gemeente wel een voorkeursbeleid mag uitspreken;

besluit:
- de besluitpunten I, III en IV ongewijzigd vast te stellen;
- besluitpunt II vast te stellen met de volgende wijzigingen:

o bij paragraaf 2.8.2 Circus bladzijde 38 vijfde alinea de laatste zin ‘Daarbij geldt dat
alleen een volledige aanvraag meedoet aan de loting’ aan te vullen met ‘Bij de loting
wordt de voorkeur gegeven aan circussen zonder wilde dieren.’;

- de  nota  Vergunningenbeleid  evenementen  ‘Feesten  in  balans  II’  dienovereenkomstig  te
wijzigen;
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en gaat over tot de orde van de dag.” 

Amendement (16) ‘Vuurwerk’ van Partij voor de Dieren en GroenLinks:

“De  gemeenteraad  van  Groningen,  bijeen  op  17  november  2010,  besprekende  het  raadsvoorstel
Vergunningenbeleid evenementen ‘Feesten in balans II’,
is van mening dat:

- vuurwerk gevaarlijk en intimiderend is voor mens en dier;
- vuurwerk leidt tot milieubelasting;

overwegende dat:
- de gerapporteerde overlast van vuurwerk ieder jaar groter wordt;
- vuurwerk jaarlijks tot onnodig letsel bij mens en dier leidt;

besluit:
- de besluitpunten I, III en IV ongewijzigd vast te stellen;
- besluitpunt II vast te stellen met de volgende wijzigingen:

o in paragraaf 2.2.5 ‘Vuurwerk’ onderaan toe te voegen: ‘Voor oudejaarsnacht zal de
gemeente een aantal plekken aanwijzen waar particulieren tussen 19.00 en 03.00 uur
vuurwerk mogen afsteken. Op deze aangewezen plekken veroorzaakt het afsteken van
vuurwerk  geen  overlast  voor  mens  en  dier.  Buiten  deze  plekken  en  uren  is  het
particulier afsteken van vuurwerk verboden.’;

- de  nota  Vergunningenbeleid  evenementen  ‘Feesten  in  balans  II’  dienovereenkomstig  te
wijzigen;

en gaat over tot de orde van de dag.” 

De VOORZITTER: Mevrouw Jongman, ChristenUnie.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Ik zocht een beetje de relatie nog tussen
olifanten en decibellen, ik zat daar even op te wachten, maar goed. Ik ga het bruggetje weer maken
naar decibellen en feesten. Vanochtend werd ik een beetje vrolijk wakker toen ik de krant had gelezen,
want wij kregen van de krant een herkansing aangeboden, omdat we het vorige week niet zo goed
gedaan hadden. Ik doe bij deze een tegenaanbod aan de betreffende krant, want ik ga hier niet anders
betogen dan wat ik vorige week gezegd heb, namelijk, dat ga ik nu dus vertellen. In een stad leef je
niet alleen, dat is de natuurlijke eigenschap van een stad. Een stad is leuk omdat er een concentratie is
van mensen en gebouwen en vaak wordt er ook wat georganiseerd, in kleiner verband of in groter
verband.  En het is  ook leuk dat je hier in de binnenstad feesten kan organiseren, en dan kan het
variëren van iets voor de pianoliefhebber of voor de dance- of de houseliefhebber, het kan een back-to-
the-seventies  feestje  zijn  en  het  kan  een  opera  zijn.  Het  is  prachtig  dat  dit  allemaal  hier  in  de
binnenstad kan. Aan die feestjes zit echter ook een keerzijde van mensen die om of nabij het feestje
wonen en kiezen voor nachtrust in plaats van het feestje bij te wonen. Want zoals ik net al zei, er moet
de volgende dag gewerkt worden of je wilt niet gedwongen worden tot het midden in de nacht of nog
later aanhoren van geluid. Onze fractie heeft ook nog een aantal reacties gehad: fijn dat er aandacht
voor is. Ik vind dat het college zijn uiterste best gedaan heeft om beide kanten van de zaak af te wegen
en tot een goed evenwicht te komen voor zowel feestgangers als voor nachtrustzoekers. De teneur in
de stad was de afgelopen dagen van een aard dat het nu wel snel afgelopen zou zijn met al die leuke
feesten en al die leuke partijen. Ik herinner mij 2004, toen we eenzelfde discussie gehad hebben. Toen
ging het van 90 naar 85 dB(A). Ook toen werd gezegd, jongens, nu gebeurt er helemaal niks meer,
want die 85 dB(A) houdt ons wel heel erg in de klem en we gaan niks meer organiseren. Nou, vanaf
die tijd is er nog ontzettend veel bijgekomen. In het debat heb ik ook eerder aangegeven dat er ook
voor bijvoorbeeld het Gideonfestival niets verandert, zij kunnen het feestje vieren als altijd, dus er is
wat ons betreft geen probleem. Ook geloof ik er niets van dat er voor het overige in de stad voor
feesten veel verandert.  Oké,  70 dB(A) buiten de Diepenring is een strengere norm,  maar  wat  ons
betreft doet die volledig recht aan het evenwicht tussen het geluid van een feest en de Stadjer die rust
zoekt.
Ik heb nog wel vragen over het Stadspark, omdat het een beetje erg snel tot ons gekomen is in de brief
die het college nog nagezonden heeft, waarvoor dank. Het college geeft namelijk aan dat het Stadspark
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valt onder de Wet milieubeheer en dat de vergunning die daarbij hoort aangepast wordt in lijn met
‘Feesten in balans’. Maar u zegt daarbij in een bijzin dat u niet in staat bent om aan de geluidsnorm
beperkingen op te leggen. En nou is het in datzelfde Stadspark, dat staat ook in de inspraakreacties,
vooral  het  laatste  jaar  een  komen  en  gaan  van  allerlei  feestjes  die  gepaard  gaan  met  veel
geluidsoverlast in de groene oase van rust. Onze fractie wil daar wel paal en perk aan stellen. Niet dat
het nooit meer mag en niet dat de Stones niet meer komen – als die komen, want dat is geloof ik nog
een grote wens – of een ander groot concert. Daar zegt het college terecht bij, voor die ene keer gaan
we een uitzondering maken. Maar wij vragen het college om eigenlijk nader toe te lichten wat er dan
wel in die nieuwe Wet milieubeheer vergunning gaat komen en kan komen, anders gaan wij daar ook
iets op amenderen. We zijn nu toch aan het uitdelen met heel veel amendementen. Maar ik wil eerst
graag horen hoe het college daarop gaat aansturen.
En voor het overige, wij staan voor de inwoners van deze stad, wij staan voor het evenwicht. Wij zijn
ervoor dat er leuke feestjes gevierd worden, maar ook dat de inwoners toekomen aan hun rust. Dank u,
voorzitter.

De  VOORZITTER:  Dank  u  wel.  Kan  ik  nog  een  andere  fractie  het  woord  geven?  Mevrouw
Rademaker, SP.

Mevrouw RADEMAKER (SP): Dank u wel, voorzitter. Feesten en wonen in de stad, daar gaat de
discussie  van  vandaag  over,  naar  aanleiding  van  de  het  nieuwe  Vergunningenbeleid  ‘Feesten  in
balans’. Feesten in de stad is voor veel mensen een feestje, maar niet altijd voor degene die in de buurt
van het feestje woont. Met het voorliggende vergunningenbeleid wordt geprobeerd daar een evenwicht
in aan te brengen en dat is niet makkelijk. Want voor sommige bewoners gaat het niet ver genoeg en
voor organisatoren gaat het soms veel te ver. Het beeld dat door sommige partijen is gecreëerd de
afgelopen dagen, is dat de toekomst van muziekevenementen in de stad om zeep wordt geholpen.
Volgens mij is het tegendeel waar. Er is mede door aandringen van de organisatoren gekozen om de
decibelnorm niet te verminderen, maar te houden zoals die nu is. naar aanleiding van de inspraak is er
wederom door inbreng van organisatoren ervoor gekozen om de eindtijden op donderdag net zo laat te
maken als op vrijdag en zaterdag. En daarnaast komen er meer plekken rondom de binnenstad, zoals
de  Westerhaven,  Ebbingekwartier  en  het  Damsterdiepplein  waar  ook  evenementen  met  muziek
georganiseerd mogen worden. Een uitbreiding dus. Wat is dan het probleem? Of beter gezegd, wat lijkt
het probleem te zijn? Volgens verscheidene fracties in de raad en de indieners van de petitie, is dat de
70 dB(A)-norm voor evenementen buiten de binnenstad, die zou niet meer boven het geluidsniveau
van een stofzuiger mogen uitkomen. Inmiddels moet toch iedereen beter weten en zich realiseren dat
dit niet het geval is. Voor de bestaande festivals verandert er niets en kan er nog volop muziek beleefd
worden.  Maar  met  de  70  dB(A)-norm heeft  de  gemeente  wel  een  middel  om te  voorkomen  dat
middenin buitenwijken – op plekken die niet geschikt zijn voor feestjes en waar veel mensen wonen –
luidruchtige feestjes worden georganiseerd.

De heer MOES (PvdA): Voorzitter, een vraag aan de SP-fractie. Is het u bekend dat op de Ossenmarkt
af en toe een klassiek concert georganiseerd wordt? Is het u ook bekend of dat klassieke concert dan
nog doorgang kan vinden?

Mevrouw RADEMAKER (SP): Ik weet dat er een klassiek concert is. Ik weet alleen niet met hoeveel
decibel ze dat maken, maar ik ga ervan uit dat als het niet op de Ossenmarkt zou kunnen, er vast wel
een andere plek van de stad waar het wel kan. We krijgen een uitbreiding van evenemententerreinen
waar wel 85 dB(A) gevoerd mag worden. Met vroegere eindtijden en minder decibellen ...

De VOORZITTER: Mevrouw Rademaker, de heer Luhoff heeft ook nog een vraag voor u.

De heer LUHOFF (D66): Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Rademaker zegt dat er met de 70 dB(A)-
norm een instrument bijkomt om bepaalde evenementen die in woonwijken plaatsvinden te kunnen
verbieden. Is het niet veel handiger om gewoon geen evenementenvergunning daarvoor af te geven in
plaats van de norm aan te passen. U zegt dat die 70 dB(A)-norm een handig instrument is om bepaalde
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evenementen middenin woonwijken te kunnen verbieden, maar is het niet veel handiger om gewoon
geen evenementenvergunning te verlenen?

Mevrouw  RADEMAKER  (SP):  Nou  ja,  volgens  mij  zijn  er  best  wel  mensen  die  graag  een
straatbarbecue te organiseren of een wijkfeest, en soms is het daar ook leuk om muziek bij te hebben.
Volgens mij is het goed als je daar afspraken met elkaar over maakt en dat wordt dan nu 70 dB(A). Dat
het niet zo is dat ... Ja, je kunt hiermee voorkomen dat er ontzettend veel herrie in de wijk komt voor
de mensen die niet naar het feestje gaan en er last van hebben. Dat lijkt ons een goede reden.
Met vroegere eindtijden en minder decibellen verwachten we dat minder bewoners geluidsoverlast
zullen hebben. Met de nieuwe decibelnorm voor bastonen denken we ook dat er minder kopjes in de
kast zullen staan rinkelen en minder ramen in hun sponningen zullen trillen.

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Voorzitter, volgens mij hebben we daar nog helemaal geen
beslissing over genomen, over die dB(C)-norm.

Mevrouw RADEMAKER (SP): Volgens mij hebben we het onderzocht en volgens mij gaan we kijken
hoe we dat kunnen gaan invoeren.

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Volgens mij staat in de nota letterlijk dat we het de komende
tijd gaan bekijken en dat we volgend jaar daar een definitieve beslissing over gaan nemen.

Mevrouw RADEMAKER (SP): Ik ben er hartstikke voor om de bastonennorm in te voeren, maar ik
had begrepen dat we dat wel op die manier zouden gaan doen. Maar volgens mij is dat juist ook een
van de geluiden waar mensen veel last van hebben.
Daarnaast gaat de gemeente actief aan de slag met het geven van informatie over evenementen in de
stad, zowel voor de mensen die willen weten waar wat te beleven is, maar ook om omwonenden te
informeren over activiteiten. De SP is van mening dat met het voorgestelde vergunningenbeleid een
goede balans is gevonden met genoeg ruimte voor feesten en voor rust. Voorstellen van fracties om te
tornen aan eindtijden en decibelnormen zullen wij dan ook niet steunen, omdat wij graag meer rust
hebben in deze stad. Richting de indieners van de petitie wil ik ook graag nog iets zeggen. Want ik kan
me heel goed voorstellen dat jullie je zorgen maken over de toekomst van de cultuursector, die staat
ook zwaar onder druk. Laten we daarom samen gaan demonstreren tegen de plannen van het kabinet-
Rutte. Daar zit het echte grote gevaar. Het kabinet wil de btw voor kaartjes omhoog gooien naar 19%
en wil gaan korten op subsidies. Wij zijn er zaterdag bij op de demonstratie. Dank u wel.

De heer VAN KEULEN (VVD): Elke keer als er kritiek op het kabinet komt,  laat ik een belletje
afgaan. [Gelach.]

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Rademaker. En dank ook aan de heer Van Keulen. Wie kan
ik nu het woord geven? De heer Moes, PvdA.

De heer MOES (PvdA): Dank u wel, voorzitter. Het is een boeiende en levendige discussie over een
boeiende en levendige stad, die ik af en toe in mijzelf ook terug herken. Soms vind ik het heel erg leuk
om van lawaai te genieten en soms denk ik, laat mij even slapen. Dus ik denk dat iedereen daar een
beetje naar op zoek is. hoe de uitkomst vandaag ook is, ik denk niet dat we het iedereen naar de zin
kunnen maken, dus die illusie hebben we niet. Eerst maar eens naar het positieve. In deze nota wordt
heel  veel  mogelijk  gemaakt.  Deze  nota  heeft  heel  veel  oog  voor  het  plezier  dat  mensen  aan
evenementen beleven. Deze nota heeft heel veel oog voor de sociale samenhang in de stad. Deze nota
heeft heel veel oog voor de economische impuls in deze stad, en een economische impuls is zeker in
deze tijden ook goed voor de werkgelegenheid in deze stad. Het is goed om een goede balans te
vinden tussen levendigheid en leefbaarheid. Dat heeft alles te maken met waar zoeken we dat nou in.
In  deze  nota  wordt  eigenlijk  een  pakket  aan  maatregelen  aangekondigd om de  overlast  die  deze
levendigheid met zich meebrengt,  zoveel mogelijk te beperken. En dat zijn er eigenlijk vijf. Onze
fractie vraagt zich af of vijf niet eigenlijk een beetje teveel van het goede is. Kan hetzelfde doel niet
bereikt worden met een onsje minder? Dat onsje minder zou wat ons betreft kunnen zijn even afblijven
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van eindtijden of  zoveel  mogelijk  af  te  blijven van decibellen.  Daar  zit  volgens ons ook niet  de
meerwaarde  voor  deze  stad.  De  meerwaarde  voor  deze  stad  zit  in  een  evenwichtig  gespreid
evenementenbeleid, dat doen we met de evenementenkalender. Om een evenementenkalender op te
stellen, moet je met elkaar gaan praten. Dan moet je met organisatoren gaan praten, dan moet je met
omwonenden gaan praten en dan moeten organisatoren ook met omwonenden gaan praten. Wij denken
dat we met een impuls voor een goede dialoog, dat we daarmee een veel sterker instrument in handen
hebben om de overlast te beperken dan het te reguleren met eindtijden en decibellen. Er is volgens mij
ook geen evenementenorganisator die als doel heeft om zoveel mogelijk overlast te veroorzaken. Dus
wij gaan voor een goede communicatie, gelukkig vinden we dat ook in deze nota.
Wij gaan ook voor het experiment met die bastonennorm. Er wordt af en toe wat gezinspeeld over
allerlei klachten die er zouden zijn in de stad. dat is natuurlijk ook onvermijdelijk bij een levendige
stad. Alleen de klachten die wij hebben ontvangen en die we ook tot ons hebben kunnen nemen, die
zitten met name in een tweetal festivals, grote festivals met dreunende geluiden. Nou, daar is niemand
blij  mee.  Hoe  kunnen we dat  nou oplossen? Dat  lossen we volgens  ons vooral  op door  met  die
bastonen iets te gaan doen. Dan ben je in ieder geval van dat dreunende geluid zoveel mogelijk af. Dus
wij zeggen, dat pakket van maatregelen insteken op die eerste drie, hartstikke goed. Die andere twee
nog even wat temporiseren. Laten we over een jaar eens kijken hoe dat werkt en daarna eens kijken of
nog aanvullende maatregelen nodig zijn.

De  heer  SETON (CDA):  Voorzitter,  twee  vragen aan  de heer  Moes.  De eerste  over  de  klassieke
muziek, u noemde dat als voorbeeld. Betekent dat ook dat u wilt kijken naar de inhoud van de muziek
die gebracht wordt? Of houdt u zich puur aan de decibelnormen? De tweede vraag is, u had het net
over communicatie met de mensen die er op zich niet op uit zijn om overlast te creëren, maar die
gewoon een goed feest willen organiseren. Dat kan ik me voorstellen. Maar bent u dan ook bereid om,
wanneer die communicatie niet tot het gewenste doel leidt, ook stevige handhaving voor te stellen?

De heer MOES (PvdA): Ik denk dat we in algemene zin, om even met de laatste vraag te beginnen, als
regel hebben in deze stad, dat als je een regel hebt, dat je hem ook handhaaft. En de eerste vraag, ik
vind niet dat de politiek zich inhoudelijk met de programmering moet bemoeien, maar in de nota staan
ook voorstellen hoe je dat op een adequate manier kunt doen.

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Ja, ik heb een tweetal vragen. De eindtijd, u zegt daar moeten
we niet aan gaan morrelen. Maar volgens mij staat u wel onder een motie die net ingediend is door de
vorige spreker. U zegt voorstander te zijn van die dB(C)-norm, bent u niet bang dat de beleving van de
evenementen niet meer hetzelfde zal zijn bij bepaalde evenementen waar zo’n dreun wel gewenst is.

De heer MOES (PvdA): Om met dat laatste te beginnen, daarom doen we juist ook een pilot om daar
ervaringen mee op te doen. Dat doen ze in Rotterdam al en laten we even kijken hoe het gaat werken.
Wat betreft de eindtijden, ik zei niet dat we er helemaal niks aan moeten gaan doen, maar dat we het
misschien eens wat moeten temporiseren. Dan is het voorstel van D66 dacht ik om het op 00.00 uur te
stellen op de genoemde dagen, lijkt ons een aardig gebaar in de goede richting. We komen dan ook
met een amendement om die decibelnormen aan te passen.
Tot slot nog een losse opmerking over KEI en Gideon: ook hiervan vinden wij dat deze evenementen
hun waarde bewezen hebben en we zouden ze graag terug zien keren. Dank u wel.

De  VOORZITTER:  Dank  u  wel.  Ik  krijg  van  u  een  amendement  (17),  mede  ondertekend  door
GroenLinks en D66.

Amendement (17) ‘Geluidsnormen dB(A) buiten Diepenring’ van PvdA, GroenLinks en D66:

“De  gemeenteraad  van  Groningen,  bijeen  op  17  november  2010,  besprekende  het  raadsvoorstel
Vergunningenbeleid evenementen ‘Feesten in balans II’,
is van mening dat:

- de stad Groningen het bruisende centrum is van het noorden van het land en dat vooral ook
moet blijven;
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overwegende dat:
- enerzijds  een  geluidsnorm  van  70  dB(A)  buiten  de  Diepenring,  met  uitzondering  van

evenementen  met  sfeermuziek,  sportevenementen  en  kermis  waarvoor  70  dB(A)  wel  een
adequate geluidsnorm is, niet past bij de functie van centrale evenementenstad;’

- dat anderzijds rekening dient te worden gehouden met de nachtrust van omwonenden;
besluit:

- de besluitpunten I, III en IV ongewijzigd vast te stellen;
- besluitpunt II vast te stellen met de volgende wijzigingen:

o in het overzicht ‘Samenvatting geluidsvoorwaarden’ in de nota ‘Feesten in balans II’
(bladzijde25) de ‘Geluidsnorm’ voor de locaties Buiten Diepenring en Ossenmarkt te
stellen op 85 dB(A);

o de  tekst  in  paragraaf  2.5.4,  2.5.5  en  2.5.6  (specifiek  betreffende  de  Ossenmarkt)
zodanig te wijzigen dat overal waar in deze paragrafen de waarde 70 dB(A) vermeld
staat, deze waarde te vervangen door 85 dB(A);

en gaat over tot de orde van de dag.” 

De VOORZITTER: We hebben nog één partij over, dat is het CDA. De heer Seton heeft het woord.

De heer SETON (CDA): Voorzitter, dank u wel. We hebben het vanavond over ‘Feesten in balans’,
maar voor veel mensen is het geen feest en iedereen lijkt wel uit balans. De coalitiepartijen voeren
oppositie  tegen  het  college  en  sommige  oppositiepartijen  steunen  juist  het  college.  Als  ik  de
besprekingen zo hoor, komen er verschillende amendementen, waardoor er van het voorstel wel eens
weinig overeind zou kunnen blijven.

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Voorzitter, is dat niet het doel van dualisme?

De heer SETON (CDA): Ik stel het alleen maar vast, ik geef geen waardeoordeel. Het is anders dan
anders, nee, misschien is het wel leuk voor een keer! Hoe dan ook, het CDA vindt dat er op cruciale
punten nog onduidelijkheid blijft bestaan, ook na de aanvullende brief van het college, waarvoor dank.
De meest fundamentele vraag is, welk probleem lost dit op? In de commissie hebben we gevraagd
naar een klachtenanalyse, omdat werd geopperd dat de meeste klachten gaan over locaties ver buiten
de Diepenring. Wat helpt het dan om de norm in de stad aan te scherpen? Tweede discussie gaat over
de  consequenties  van  deze  normen.  De  wethouder  beweert  bij  hoog  en  bij  laag  dat  voor  veel
evenementen, bijvoorbeeld het Gideonfestival,  het niets uitmaakt,  omdat ze toch al onder de norm
zitten. Maar als dat zo is, en alles gewoon door kon gaan zoals het was, welke klachten neem je dan
weg?  Een  ander  punt  gaat  over  de  uitzonderingen,  Noorderzon,  KEI-week  niet.  Ja,  dat  zijn
verschillende evenementen. Maar wat zijn nu de onderscheidende criteria? Ik vroeg dat net al aan de
heer Luhoff. Iedereen wil wel onder de uitzondering vallen, en dat is ook logisch, dus je moet heel
zorgvuldig zijn in je argumenten. Misschien zie ik die uitzonderingen ook wel voor de KEI-week of
voor Gideon of voor anderen, maar ik wil criteria zien van tevoren en die mis ik nog. Mijn laatste
opmerking gaat over de consequenties voor de binnenstadseconomie. Ook al zijn wij van nature voor
een matiging van de normen in de binnenstad en daarbuiten ten behoeve van de omwonenden, zien wij
toch ook de waarde van een bedrijvige en bruisende binnenstad. Wat voor schade loop je als er minder
evenementen gaan plaatsvinden? In de commissie was daarop geen antwoord en dat is voor ons wel
van belang.  Ten slotte  ben ik blij  dat  de  ChristenUnie ons idee om bijvoorbeeld Coldplay in  het
Stadspark toe te laten,  steunt,  maar  ik ben ook wel benieuwd naar de uitwerking van het college
over ... Nee, het idee was Coldplay.

De heer MOES (PvdA): Voorzitter ...

De VOORZITTER: Eigenlijk was mevrouw Rademaker eerder dan u, maar ik wilde de heer Seton
even een punt laten zetten. Dan geef ik eerst het woord aan mevrouw Rademaker van de SP.

Mevrouw RADEMAKER (SP): Dank u wel,  voorzitter. U zegt  dat er  minder evenementen zullen
komen in de binnenstad. Maar we hebben veertig evenementen op de Grote Markt en de Vismarkt en
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daarnaast gaan we het uitbreiden Westerhaven, Damsterdiep en nog een locatie. Er komt dus meer, hoe
kunt u dan zeggen dat er minder komt? Dat is toch ook allemaal aan de rand van de binnenstad? Dan
kan de economie daar toch ook mooi van profiteren?

De heer SETON (CDA): Ja, dat zou een antwoord van het college kunnen zijn, dat het nettoresultaat
gelijk blijft, maar ik weet dat niet. Ik zoom even in op de binnenstad, want daar gaat het aantal naar
beneden en wordt het strenger. En juist daar zit de focus van de bedrijvige evenementen, daar zit ons
imago.  Ik  wil  best  scherpere  normen,  maar  ik  wil  weten  wat  we  dan  overboord  gooien  aan
binnenstadseconomie, het gaat ook over geld. Ik vind dat van belang en het is tot nu toe te weinig in de
discussie aan de orde geweest. En ook in de commissie op vragen van ons en ook de PvdA kwam daar
niet echt een antwoord op. Ik denk dat het college daar wel een visie op heeft, dus laat maar horen.
Coldplay, Stadspark, ik ben ook benieuwd naar de uitwerking van het college en ik ga er ook van uit
dat het mogelijk blijft.

De  heer  MOES  (PvdA):  De  heer  Seton  stelde  onze  fractie  net  een  vraag  over  de  inhoudelijke
programmering, mag ik uit de opmerking van Coldplay begrijpen dat de heer Seton wel wil dat de
politiek zich met de inhoudelijke programmering bemoeit?

De heer SETON (CDA): Ik geef precies hetzelfde antwoord als u, het is ook maar een voorbeeld.

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Voorzitter, ik heb ook nog een vraag voor de heer Seton. Ik
probeer even goed duidelijk te krijgen wat u nu gaat  doen. U zegt,  eigenlijk wat we nu allemaal
beschrijven, dat verandert niks, dus waarom doen we dat? Dus wilt u nu vasthouden aan het huidige
beleid, of stemt u wel in omdat er punten in zitten die wel goed zijn? Dat is mij niet duidelijk.

De heer SETON (CDA):  Ja,  het  is  allebei.  Er wordt  hier  een nieuw beleid voorgesteld omdat  er
klachten zouden zijn. En ik wil weten als dit nieuwe beleid wordt vastgesteld, dat we die klachten ook
wegwerken. Daarvoor is het nodig te weten waar die klachten vandaan komen en of het invoeren van
dit  beleid  ook effect  heeft  op die  klachten.  Als  het  antwoord  daarop nee  is,  waarom zou je  dan
überhaupt hieraan beginnen? 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan gaan we naar het college, naar wethouder Visscher, voor reactie
en beantwoording. Wethouder Visscher heeft het woord.

Wethouder VISSCHER: De microfoon stond nog op Gijsbertsen-hoogte. Voorzitter, de behandeling
van dit  voorstel dat is in ieder geval een feest voor het dualisme. Het spijt  me voor griffier Dick
Vrieling dat  hij  dat  vanavond nou niet  hier  mag meemaken.  De meningen en de opvattingen zijn
verdeeld, want u legt accenten op verschillende aspecten. Maar over één ding is volgens mij iedereen
in deze raadszaal het eens: Groningen is een bruisende cultuurstad. Mensen komen van heinde en
verre om hier te genieten van een hoogwaardige programmering op onze festivals. Er zijn festivals
bekend tot ver buiten onze grenzen. New Attraction, het Gideonfestival is al vaak genoemd vanavond,
Noorderslag en Noorderzon – daarvoor moet je in Groningen zijn. Als gemeentebestuur zijn we trots
en houden we dit graag zo. Maar helaas zien we de afgelopen jaren juist dat de kwaliteit van onze
programmering wat onder druk staat, dat sommige evenementen die we graag hier willen hebben juist
in het gedrang komen. En dat komt omdat we nu spelregels hebben die bijvoorbeeld voorrang geven
aan  ‘wie  het  eerst  komt,  wie  het  eerst  maalt’.  Dat  maakt  het  mogelijk  dat  als  bijvoorbeeld  een
frisdranken- of energy drinkfabrikant zich met een truck meldt voor de Grote Markt of de Vismarkt,
dat  wij  een vergunning moeten  verlenen,  die  kunnen we niet  zo maar  weigeren.  Het  is  dan heel
jammer als een week later een evenement zich aandient dat we allemaal daar heel graag zouden zien.
We  hebben  nu  een  situatie  waarin  freeriders  kunnen  meeliften  en  dat  doet  geen  recht  aan  de
evenementen die we graag zien. Daar doen we nu iets aan en ik vind het plezierig om te merken dat
daar ook veel ondersteuning voor is in deze raad. De jaarkalender, het aanpakken van de freeriders –
oorspronkelijk een initiatief van Student en Stad – en het voorrang verlenen aan mooie hoogwaardige
evenementen op onze superpleinen Grote Markt en Vismarkt. Hiervoor hebben we nieuwe spelregels
nodig,  maar  niet  alleen nieuwe spelregels.  Natuurlijk doen we dat  ook op een andere manier, we
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stimuleren bijvoorbeeld de popsector, wethouder Schroor heeft net de popvisie met u besproken in
concept.  En  we  hebben  net  600.000  euro  extra  uitgetrokken  voor  de  komende  jaren  om  de
evenementen in de binnenstad aan te vullen met hele mooie nieuwe.
Voor het op peil houden van een kwalitatief hoogwaardig evenementenprogramma, hebben we nieuwe
spelregels nodig. Maar er zijn meer redenen waarom we die spelregels moeten opfrissen. Want die
spelregels die zijn er voor veiligheid en gezondheid van deelnemers aan de evenementen, voor het in
de perken houden van effecten op de omgeving en ook voor het regelen van aanvragen. Dat laatste
willen we vergemakkelijken. Voor kleine evenementen een melding en helemaal geen aanvraag meer.
En plekken veilig stellen voor die evenementen die wij hier graag zien, die hier nu grotendeels op de
tribune vertegenwoordigd zijn, door hun plekje veilig te stellen op onze jaarkalender.
Dan nu over het effect op de omgeving, want dat is ook iets wat wij met de nieuwe spelregels beter
willen  regelen.  En  dat  is  ook  nodig,  omdat  er  wel  wat  veranderd  is  sinds  de  vorige  discussie,
sommigen hebben hem nog meegemaakt,  ‘Even levendig’ geloof ik in 2004. De toename van het
aantal  evenementen  tussen  2005  en  2010  is  van  340  per  jaar  naar  550  per  jaar.  En  de  grote
evenementen zijn in aantal gegroeid van 17 naar 50. Die grote evenementen hebben natuurlijk ook de
meeste impact op de omgeving. Dat leidt niet alleen tot plezier, maar soms ook tot overlast. Sommigen
van u hebben gezegd, hoe zit dat met die klachten, waar hebben we het helemaal over? Dat absolute
aantal dat is niet schrikbarend hoog, dat geef ik u toe. Wat we wel zien is dat de afgelopen twee jaar
het aantal klachten wel exponentieel is gegroeid. Sommigen van u wierpen ook de vraag op: valt het
niet een beetje mee? Zijn het geen beroepsklagers, dat lazen we ook in de krant. En als je nergens
tegen kunt, waarom ga je dan in de stad wonen en uitgerekend in de binnenstad? Maar de reacties die
zijn binnengekomen laten vaak zien dat mensen zeggen: ik zeur niet snel, ik klaag niet snel, ik ben
bewust in de (binnen)stad gaan wonen en daar hoort soms een beetje overlast bij. Heel redelijk. Maar
vijf dagen achter elkaar terwijl je de volgende morgen moet werken. De zoveelste keer dat het van ’s
morgensvroeg tot ’s avonds laat onverstaanbaar is. Ondernemers die zeggen hun klanten in de winkel
niet te kunnen verstaan en ze kunnen elkaar niet verstaan. Te veel, te vaak, te lang, te hard. Hoe weten
we dat? Dat weten we uit de geregistreerde klachten en dat weten we uit de inspraakreacties. En het
was toch niet de missen de vorige week, de insprekers namens de bewonersorganisaties, individuele
bewoners, die u en mij hebben uitgelegd hoe zij soms overlast ervaren. Als gemeentebestuur nemen
wij ook graag onze verantwoordelijkheid voor de bewoners en de ondernemers in onze stad en ook in
onze binnenstad. Naast het feesten vinden we ook het wonen en het ondernemen belangrijke functies.
Sommigen van u hebben gezegd, waarom handhaaf je de bestaande regels dan niet beter? Maar die
bestaande  regels  handhaven  wij  maximaal.  Alleen  de  regels  zijn  zodanig,  dat  heel  veel
overlastklachten niet leiden tot dat wij kunnen ingrijpen. Dat verklaart ook dat er veel klachten ook
niet officieel geregistreerd zijn. Heel veel telefoontjes naar de meldkamer van de politie: sorry, ga
maar naar het stadhuis, want het is allemaal binnen de regels. Dat leidt tot frustraties bij de bewoners
en het gevoel van niet gehoord zijn. Dat was vorige week dacht ik ook heel erg duidelijk.
Leiden de nieuwe regels tot een duffe saaie stad, een stoffig imago, een klein dorp? Laten we eens
kijken naar de dichtstbijzijnde grotere stad in de omgeving, Assen. Een eindtijd ... [Rumoer.] Ja wacht
even,  we  komen  nog  verder,  Assen.  Vorige  week  door  de  inspreker  Spieker  nog  genoemd  als
voorbeeld  waar  iedereen  naar  toe  zou  willen  als  hij  uit  Groningen  wegvluchtte.  Door  de  week,
eindtijd, 21.30 uur ’s avonds. Bent u niet van onder de indruk, ik zie het. We gaan naar Rotterdam.
Rotterdam, eindtijd 23.00 uur ’s avonds, alleen hoge uitzonderingen daargelaten. Rotterdam vind u
ook niks. Amsterdam, Amsterdam, 23.00 uur ’s avonds, zaterdag en zondag middernacht. Voorzitter,
de D66-fractie zei, we willen de culturele hoofdstad zijn van het noorden, dat zijn we en dat blijven
we. We kunnen ons uitstekend meten met deze andere steden. Wij hebben nog steeds veel ruimere
tijden. En daarmee ontraad ik u ook om die eindtijd, wanneer de volgende dag een werkdag is, nog
verder op te schroeven. We hebben ...

De VOORZITTER: We hebben twee mensen. Ik begin even bij mevrouw Krüders, Student en Stad.

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Ik heb altijd geleerd dat als een vriend van mij van de brug af
zou springen, ik de vraag kreeg of ik dat ook zou doen. Nu stelt u dat de andere steden de tijden eerder
hebben en andere decibelnormen hebben, maar onderscheiden we ons juist daar dan niet mee? Om te
zeggen, wij hebben durf en lef om wel andere keuzes te maken.
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Wethouder VISSCHER: Wij hebben die durf en dat lef mevrouw Krüders. Wat ik hier probeer aan te
tonen dat  de  vergelijking  van,  wanneer  je  deze  nota  aanneemt  als  nieuwe set  van  spelregels  dat
Groningen dan  helemaal  uit  is,  dat  Groningen helemaal  dichtgeplakt  is  met  kranten,  dat  het  een
stoffige stad is. Nee, wij kunnen ons meten en we zijn nog steeds de durfals als we ons vergelijken,
bijvoorbeeld met een stad als Amsterdam.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dank u wel, voorzitter. De wethouder verwees naar evenementen in
Amsterdam. Bedoelt de wethouder dan door de weeks of in het weekend of beide, de eindtijd?

Wethouder VISSCHER: Door de weeks 23.00 uur ’s avonds, in het weekend middernacht.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Mag ik daar dan de volgende vraag bij stellen. In Amsterdam hebben
we bijvoorbeeld de Westergasfabriek en volgens mij zijn de eindtijden daar later.

Wethouder  VISSCHER:  Misschien  heeft  u  het  over  een  inrichting,  maar  we  hebben het  nu  over
evenementen in de openbare ruimte. Voorzitter, als u mij toestaat zou ik graag ingaan op de vraag de
heer Seton. Want daar is het vorige week niet van gekomen, waarvoor excuses. De effecten op de
economie van onze stad en met name van onze binnenstad.

De VOORZITTER: De heer Moes, wilt u nog terugkomen op een eerder punt?

De heer MOES (PvdA): Ik wil even reageren op het punt van Rotterdam. U gaat erg snel, ik heb het
net even in de nota nagezocht, maar daar geldt volgens mij een decibelnorm die hoger is dan hier in
Groningen.

Wethouder VISSCHER: Ja, ik had het nu over de eindtijden.

De  heer  MOES (PvdA):  Ja,  nee,  maar  goed.  Dat  zou  voor  mij  dan  ertoe  leiden  om te  zeggen,
misschien moeten we voor deze stad juist wel maatwerk kiezen en niet teveel om ons heen kijken,
maar kijken wat hier past.

Wethouder VISSCHER: De decibelnorm is ook niet het geval, dat lijkt zo, maar die meten ze daar heel
dichtbij de geluidsbron. Wij meten hem op de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing. Dus absoluut
hebben wij ook nog een ruimere decibelnorm dan Rotterdam, meneer Moes, kan ik u geruststellen.
De effecten op de economie  in  de stad.  De heer Seton,  als  er  effecten zouden zijn,  economische
effecten, van deze maatregelen, dan denk ik dat het gunstige effecten zijn. Het is zo dat wanneer je de
eindtijden wat bekort, je kunt altijd nog een uur daarna tappen op het festival, maar daarna kun je naar
de  Groningse  horeca.  Dat  festival,  daar  komen  de  opbrengsten  ten  goede  van  die  ene
festivalorganisator, maar – ik zie de heer Jager knikken, hij weet geloof ik iets van dit onderwerp –
horecaondernemers  in  de  binnenstad,  dat  zijn  er  een  heleboel,  die  zijn  ons  zeer  lief.  En  daarin
onderscheidt Groningen zich zoals u weet ook van veel steden, die horecaondernemers hebben geen
sluitingstijd, dus daar kunt u de hele nacht tot de volgende ochtend nog terecht.
Dan, voorzitter, zou ik graag willen ingaan op een toch wel hardnekkig misverstand over die 70 dB(A)
buiten de Diepenring. Daar is een petitie over aangeboden en daar zitten mensen op de tribune die
vorige week op de Grote Markt hebben gedemonstreerd, omdat zij vreesden dat wij hier de culturele
sector de nek om zouden draaien. Voorzitter, het tegenovergestelde is het geval. Wij meten buiten de
Diepenring, ook mevrouw Krüders zou ik daarop willen attenderen, wij meten op de gevel van de
dichtstbijzijnde bebouwing. Behalve wanneer die in geen velden of wegen te bekkenen is – het is
allemaal heel technisch, er zit iemand op de tribune die kan u dat allemaal uitleggen – dan moet je een
zo goed mogelijk alternatief meetpunt zoeken. Het gaat om 70 dB(A), dus niet op het festivalterrein,
maar op de dichtstbijzijnde bebouwing. Dit betekent dat de ervaringen op het festivalterrein voor onze
bestaand festivals, zoals Gideon, zoals New Attraction, dat dit allemaal hetzelfde kan blijven.
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Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, ik ben wel benieuwd over wat voor terreinen we het dan
hebben. Als het gaat over terreinen waar volgens de wethouder in geen velden of wegen bebouwing is
te bekennen.

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Daarop aanvullend, voorzitter, volgens mij als er in geen
velden of wegen bebouwing is te bekennen, dan is er in velden of wegen ook geen mogelijkheid van
mensen die overlast ervaren, dus volgens mij ...

Wethouder VISSCHER: Behalve de mensen op het terrein of de mensen die er langskomen en die wil
je  toch  ook  niet  voorgoed  een  gehoorschade  aandoen.  Voorzitter,  die  70  dB(A)  geldt  op  de
dichtstbijzijnde  bebouwing.  Waarom  komt  u  dan  met  deze  maatregel  als  het  voor  de  bestaande
festivals toch geen verschil maakt? Dat is een goede vraag. Dat doen wij om excessen tegen te kunnen
gaan. op dit moment hebben wij niet die mogelijkheid. Als er nu iemand middenin een straat in een
woonwijk echt een enorme herrie gaat maken, voor je op die 85 dB(A) bent, dat is een heel eind. Dus
we hebben feitelijk geen instrument tegen excessen in handen. Dus dit is het instrument waarvan wij
zeggen, geef ons dat om echte excessen te voorkomen. Wie zijn dat? Nou dat zijn nog onbekende
excessen in de toekomst. Maar ik wil u wel een voorbeeld geven ...

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, u wilt excessen tegengaan. Zijn er ook excessen uit
het verleden waarvan u denkt, had ik nou maar die 70 dB(A)-norm gehad, dan had ik dat tegen kunnen
houden? Want dit blijft heel erg van, misschien dat er ooit eens iets gebeurt dat ik niet zou willen en
dan kan ik het hiermee tegengaan. Dat overtuigt mij nog niet erg.

Wethouder  VISSCHER:  Ja,  ik  wil  het  wel  illustreren  met  een voorbeeld op het  Stadsstrand.  Het
Stadsstrand is gedeeltelijk een milieuvergunning, dat is een ander chapiter, maar het is ook gedeeltelijk
evenemententerrein. En daar hebben we wel meegemaakt dat er langdurige muziekproductie was en
dat de nieuwe bewoners van de Stoker en de Brander daar de hele dag hoorndol van werden, evenals
mensen woonachtig aan de Helperzoom. Dat zouden wij nu kunnen terugdringen, die overlast, van
mensen die dachten daar lekker te wonen, maar erachter kwamen dat het niet zo was. Wanneer het om
70 dB(A) gaat, dan kunnen we dit aanpakken, nu kunnen we er echt helemaal niks aan doen. Wanneer
wij dit aanpakken, is dat dan vervelend op het festivalterrein? Nee, want als je daar de zaak goed
inregelt met je apparatuur en met je boxen, dan kun je daar nog dezelfde beleving hebben. Waarom
doen we dat dan niet in communicatieve zin, want iedereen is toch van goede wil? Nou, de praktijk
leert dat wanneer een festival in volle gang is en iemand met een geluidschuiver bezig is, dat het heel
moeilijk is hem zover te krijgen dat hij die schuiven naar beneden draait in het heetst van het festival.
Ik zie weer de heer Jager knikken en dat sterkt mij enorm. Dat kun je vriendelijk vragen, maar het
helpt wanneer je een instrument in handen hebt. Dat stimuleert ook de organisator van het festival om
actief iets te doen en overlast terug te dringen. Dit is een voorbeeld wat we zouden kunnen bereiken.

De VOORZITTER: Ik heb twee mensen die u nog een vraag willen stellen. Ik begin met de heer
Moes, PvdA. Overigens heeft het college nog drie minuten voor dit onderwerp.

De heer MOES (PvdA): Voor zover mijn kennis reikt, is het voorbeeld dat de wethouder noemt, juist
een  voorbeeld  waar  het  wel  met  communicatie  lukt.  Want  ik  heb  begrepen  dat  het  juist  de
evenementenorganisator zelf is geweest, die op een gegeven moment de boel stil heeft gelegd.

Wethouder  VISSCHER:  Voorzitter,  daar  waar  het  met  communicatie  kan  is  dat  heel  mooi.  Maar
wanneer je toch iets achter de hand hebt voor het geval dat niet lukt, dan vind ik dat heel plezierig
voor de bewoners die overlast ondervinden.

De heer SETON (CDA): Voorzitter, dank u wel. Ik zoek nog een beetje naar de link met de klachten
die zijn ingediend. U zegt dat we een stok achter de deur nodig hebben voor mogelijk toekomstige
excessen. Kan ik nu sommige klagers geruststellen, dat als we dit beleid gaan vaststellen, dat ook
evenementen waar ze in het verleden klachten over hebben gehad, dat die klachten veel beter kunnen
worden aangepakt dan vroeger?
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Wethouder VISSCHER: In sommige gevallen wel, ja. Niet in alle gevallen, maar in sommige gevallen
wel. Voorzitter, mag ik nog even iets zeggen – de tijd schrijdt voort begrijp ik – over die dB(C)-norm.
Dat gaat om die bastonen, die is er wel, dat hebben we allemaal wel meegemaakt, maar je kunt hem
niet meten op de manier zoals we dat nu doen. Als we dat straks wel kunnen meten, dan kunnen we
ook de bastonen inregelen. Dat betekent niet – dat gaan we ook goed volgen, mevrouw Krüders, we
gaan niet zoals Utrecht dat zo rücksichtslos invoeren – dan gaan we kijken dat je wel natuurlijk op het
festival die bastoon beleeft. Maar het voordeel is dat als je 3 km verderop, aan de Noorderbinnensingel
bijvoorbeeld, ergens koffie zit te drinken, dat de glazen niet rinkelen in de kast.
Voorzitter, ik wou nog graag een paar vragen behandelen die expliciet gesteld zijn. Mevrouw Krüders
had het over de aanvraagtijd. Mevrouw Krüders, wij hebben nu een hele krappe tijd om het goed voor
te  bereiden.  Evenementen  vragen  steeds  meer  ook  op  het  gebied  van  veiligheid  en  soms  crowd
management  en  organisatie.  Dus  deze  tijd  hebben  we  nodig,  maar  de  evenementenorganisatoren
kunnen natuurlijk wel soms aanvullende informatie in de loop der tijd aanleveren. Maar dit geeft ons
ook de mogelijkheid om het  goed te  regelen.  Gaan we er  met  zevenmijlslaarzen doorheen,  zoals
mevrouw Krüders zei? Ik denk het niet. We hebben eerst een soort voorronde gehad, met betrokkenen
hebben  we  gediscussieerd.  Toen  hebben  we  naar  aanleiding  daarvan  een  discussie  in  de
raadscommissie gehad, op grond daarvan dit voorstel gemaakt, in de inspraak, inspraakavonden. Dus
ik denk dat we het heel zorgvuldig hebben gedaan. Mevrouw Jongman-Mollema had nog iets heel
concreets over het Stadspark.

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Voorzitter, ik heb nooit gezegd dat het proces niet zorgvuldig
is geweest. Ik ben het helemaal met u eens hoe het proces is gegaan, dat daar iedereen bij betrokken is
geweest om mee te denken en mee te praten. Wat ik bedoelde is dat we met deze maatregelen te grote
schoenen aantrekken voor de problemen die we willen oplossen. Ten aanzien van die twaalf weken,
volgens mij is juist aangegeven door een tweetal erkende organisaties, namelijk Noorderzon en de
KEI-week, dat die aanvraagtermijn wel degelijk probleem gaat opleveren en dat met twaalf weken op
dit moment soms al teveel onduidelijk is. Mijn punt daarin, voor beiden, zowel de organisatie als de
vergunningverlener, ontstaan daar problemen,  omdat er steeds meer  werk in komt.  Je moet  steeds
vaker met elkaar discussiëren over de punten die nog uitgewerkt moeten worden.

Wethouder VISSCHER: Voorzitter, als wij echt het goed willen doen, hebben we eigenlijk zestien
weken nodig, maar we hebben ook oog gehad in de inspraak voor de organisatoren die zeggen dat het
echt te lastig is en die liever twaalf weken willen. Ik denk dat we een redelijk alternatief hebben
gevonden. We zijn in het midden gaan zitten, dat vraagt iets van beide partijen.

De VOORZITTER: Wethouder  Visscher, wilt  u nog even kort  ingaan inderdaad op de vraag van
mevrouw Jongman-Mollema van de ChristenUnie over het Stadspark, en even nog iets richting de
heer Kelder van de Partij voor de Dieren zeggen.

Wethouder VISSCHER: Ja, dat wil ik. Stadspark, ja, als u deze nota vaststelt, dan is dat voor ons de
basis en het uitgangspunt om te vertalen naar het Stadspark. In het Stadspark hebben we indertijd de
Stones en Tina Turner gehad, prachtig. Daarvoor hadden we daar hele maximale grenzen aangegeven.
Dat waren concerten van een uur of drie, maar die mogelijkheid is er nu om van ’s morgens vroeg tot
’s avonds laat op zo’n niveau geluid te produceren. Ik denk dat we dat wel wat in balans moeten
brengen. Maar wanneer er een of andere superartiest hier komt, dan maken we daar natuurlijk een
uitzondering voor.
Voorzitter, de wilde dieren, die discussie hebben we een paar jaar geleden uitvoerig gevoerd. Wij
zeggen: we willen toch niet gaan zitten op de stoel van de minister van Landbouw, inmiddels ook nog
een heleboel andere zaken in portefeuille. Maar die gaat over de Wet welzijn en gezondheid voor
dieren. Die is al een paar jaarbezig beleid te ontwikkelen, dat wachten wij af. In onze eigen stad kijken
wij natuurlijk wel of het er allemaal netjes aan toegaat. We hebben een paar jaar geleden, ook dit jaar,
inspecties gevraagd aan de algemene inspectiedienst.
En het vuurwerk ten slotte, dat was ook een concrete vraag. Wij weten ook dat vuurwerk tot overlast
leidt voor sommigen, tot angst bij dieren – daar kan trouwens de eigenaar van een dier ook veel aan
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doen – ook tot milieubelasting. Maar tegelijkertijd weten wij dat het zo veel plezier voor zo veel
mensen oplevert en achten wij het niet realistisch om dat verder in te perken dan nu al in ons land het
geval is.
Voorzitter, mag ik nog een paar afrondende zinnen uitspreken? Het is echt het zoeken naar balans. En
sommigen van u zeggen: u gaat te ver. Wat ik wat opvallend vindt, vorige week in de commissie en
vandaag ook bij sommige fracties, is dat toch weinig gehoord wordt gegeven aan de hele redelijke
verzoeken en vragen van bewoners om ook te denken aan het woongenot. In onze compacte stad
moeten wij echt rekening houden met elkaar en moeten we een beetje geven en nemen. Ik heb u net
toegestuurd het jaarverslag van het Meldpunt Overlast en Zorg. Geluidsklachten staan met stip op één,
dat is ook waar mensen last en hinder van ondervinden. En als u met ons college van mening bent dat
Groningen the place to be is voor een bruisend evenementenbeleid, maar ook de plek om te wonen en
te werken, dan zou ik u voorstellen deze nota aan te nemen. Deze nota zoekt juist naar die balans en
biedt die spelregels waarbij je aan beide doelen recht doet. Zal ik een aantal moties en amendementen
nog langslopen?

De VOORZITTER: Ik wil graag eerst even kijken of er mensen zijn die behoefte hebben aan een
tweede termijn. Er hingen ook nog wat amendementen in de lucht, geloof ik, en dan doen we daarna
alles in één keer. Wilt u nu afronden?

Wethouder VISSCHER: Als je met name die over de eindtijden zou aannemen, dan doen je volgens
mij onnodig tekort aan de bewoners van Groningen. Voorzitter, dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan gaan we even kijken, ik zag de heer Kelder met een vinger. Wilt
u uw tweede termijn of had u nog één vraag? U wilt een tweede termijn. Laten we er maar een tweede
termijn van maken, ik kan me voorstellen dat nog meer mensen die behoefte hebben of is dat juist niet
het geval? Dan lijkt het erop dat u de enige bent op dit moment.

De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een directe vraag aan het
college. Want ik heb eens even nagezocht bij de nota dierenwelzijn is het ook aan de orde gekomen,
circussen. Toen bleek dat het hele college, inclusief Student en Stad, dus het huidige college dat toen
nog niet het college was maar nu wel het college is, en Student en Stad, voor een verbod waren op
circussen als  het  mogelijk  zou zijn.  U krijgt  van mij  gewoon de handreiking,  ik bied u eigenlijk
gewoon de mogelijkheid om dit namelijk op een manier uit te voeren waarop u alles gewoon kunt
omzeilen. U krijgt namelijk de mogelijkheid een voorkeursbeleid uit te voeren. En als ik moet geloven
wat in die notulen stond, dan zullen al die partijen daar wat mij betreft ook gewoon achter gaan staan.
U krijgt gewoon de mogelijkheid om te zeggen, we hebben een voorkeur voor circussen zonder wilde
dieren. Dat is blijkbaar bij een groot gedeelte van de raad een issue. U zegt steeds, ik wil mij daar niet
mee bezig houden want het is landelijk beleid. Ik snap dat wij niet mogen verbieden. Dat snap ik, dat
weet ik, dat  is  in Winschoten gebleken.  Maar wij krijgen gewoon, ik bied u een handvat om een
voorkeursbeleid uit te voeren.
Ten tweede het vuurwerk. Het blijkt dat heel veel mensen juist een hekel aan vuurwerk hebben. Ik heb
er niet een onderzoek gedaan. Maar hoeveel mensen wel niet zeggen, ach dat irritante geschiet, al die
rotjes, ik word er helemaal gek van, ik fiets door de stad, hoppa, daar gaat weer zo’n rotje. Ik wil ook
helemaal niet zeggen dat er geen vuurwerk mag zijn, het gecontroleerd afschieten van vuurwerk, zoals
dat al is waar de burgemeester er toestemming voor geeft, hoeft niet te veranderen. Maar u constateert
en zegt, het is voor velen een plezier, dat wil ik niet ontkennen, maar voor heel veel mensen geen
plezier. Dat wilde ik even in tweede termijn toevoegen, dank u wel.

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Voorzitter, ik heb geen spreektijd meer en ik had nog wel wat
willen zeggen. Maar ik dien nog een amendement in op basis van de aanvraagtermijn vergunningen
grote evenementen.

De VOORZITTER: Dank u wel. Amendement (18) van Student en Stad.
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Amendement  (18) ‘Aanvraagtermijn vergunning grote evenementen twaalf  weken’ van Student  en
Stad:

“De  gemeenteraad  van  Groningen,  bijeen  op  17  november  2010,  besprekende  het  raadsvoorstel
Vergunningenbeleid evenementen ‘Feesten in balans II’,
constaterende dat:

- evenementen zorgen voor een levendige, aantrekkelijke en bruisende stad;
is van mening dat:

- handhaving van de oorspronkelijke periode van twaalf weken volstaat;
- bij een langere aanvraagperiode meer zaken nog onduidelijk zijn, er over de hele periode meer

wijzigingen en veranderingen moeten worden aangebracht en dit meer werk voor aanvrager en
controleur zal opleveren;

besluit:
- de besluitpunten I en IV ongewijzigd vast te stellen;
- besluitpunt II vast te stellen met de volgende wijzigingen:

o in het overzicht in paragraaf 2.2.1 en 3.2.2 de aanvraagtermijn van grote evenementen
te stellen op twaalf weken;

- de  nota  Vergunningenbeleid  evenementen  ‘Feesten  in  balans  II’  dienovereenkomstig  te
wijzigen;

- besluitpunt III te laten vervallen;
en gaat over tot de orde van de dag.” 

De VOORZITTER: De heer Moes.

De heer MOES (PvdA): Voorzitter, voordat wij overgaan tot stemming hebben we behoefte om even
kort met elkaar in gesprek te gaan.

De VOORZITTER: Wij ook. Nee, wij gaan zo meteen sowieso even schorsen, al was het alleen maar
om even wat orde te brengen in alle amendementen en moties, maar ik wil wethouder Visscher nog
even de gelegenheid geven om aan de ene kant nog even te reageren op wat de heer Kelder heeft
gezegd en aan de andere kant nog even de moties en amendementen langs te lopen. Dat hoeft niet per
se allemaal per stuk denk ik, ik denk dat de grote lijn voor een groot deel duidelijk is. mocht er nog
iets overblijven aan onduidelijkheid, dan hoor ik dat van u. Wethouder Visscher.

Wethouder VISSCHER: Ik heb hier het amendement Behoud eindtijden. Dat heb ik denk ik betoogd
dat je dan de bewoners met hun wensen te weinig tegemoet komt, dus die ontraad ik. Meetpunt dB(A)-
normen heb ik denk ik ook uitgelegd, ontraad ik ook. Geluidsnorm buiten de Diepenring, die ontraad
ik ook en dat heb ik volgens mij ook uitgelegd. De hoeveelheid evenementendagen, ja wij hebben dat
juist heel erg uitgebreid, mevrouw Krüders. Op de Grote Markt in plaats van 50, 40, maar daarbuiten
op een drietal pleinen van 12 naar 25, dus er komen er eigenlijk 39 bij, dus dat is best veel. Nummer
10, Meten is weten, ja in 2011 al in september is wel heel snel, dan is het evenementenseizoen nog niet
voorbij. Ik denk dat het altijd goed is om wanneer je nieuw beleid invoert, dat hebben we vorige keer
ook gedaan, om na een of twee jaar de zaken eens even goed te bekijken dan wel op hele concrete
punten, dit is een beetje te algemeen. Ik wil wel toezeggen dat we het gaan evalueren, daarmee is die
misschien overbodig.  De zondagsevenementen.  De  Zondagswet  stelt  de  burgemeester  in  staat  om
ontheffing te verlenen van de zondagsrust. Tot 13.00 uur ’s middags mag hij dat wel doen voor zaken
die geen geluid maken, althans niet hoorbaar op meer dan 200 m van de bron. Na 13.00 uur mag dat
wel en dat doen we hier ook altijd na 13.00 uur. Dus wat dat betreft is er eigenlijk niet veel aan de
hand. Maar het voorstel van de VVD om vier keer per jaar een uitzondering te maken, daarmee perkt u
de mogelijkheid van de burgemeester in, want nu mag hij uitzonderingen maken zo vaak hij wil als hij
daar zelf toe besluit. Dus het lijkt me niet een verstandige motie, ook niet voor uw eigen doel. Maar
het is aan de burgemeester. Nummer 12, de uitzonderingsposities, ja ik denk dat je dan toch wel een
beetje  een  heel  onoverzichtelijk  geheel  ervan  gaat  maken.  Daar  zou  ik  dus  niet  voor  zijn.  Het
Noorderzonfestival zou echt last krijgen van die 70 dB(A)-norm als we die zouden toepassen. Het
Noorderzonfestival heeft een heel bijzondere positie, omdat er nooit klachten over zijn en omdat er
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100.000 bezoekers  komen.  Dat  heeft  te  maken met  de plek van het  Noorderplantsoen waar  deze
uitzonderingen voor gelden. 13, heldere criteria voor nieuwe initiatieven en bewezen successen, dat is
juridisch  heel  kwetsbaar  en  leidt  ook  tot  veel  minder  transparantie.  Nieuwe  initiatieven  kunnen
natuurlijk altijd terecht op donderdag, vrijdag en zaterdag, want dan hebben we weer 1.00 uur en de 85
dB(A) hadden we al in de binnenstad. Dus dat is denk ik niet nodig om die motie aan te nemen. De
eindtijden hebben we het over gehad. Het circus met de wilde dieren, waar de heer Kelder ook nog in
tweede termijn over sprak, wij wachten toch maar landelijk beleid af en zijn niet voornemens om daar
zelf echt beleid aan toe te voegen. Het vuurwerk heb ik over gesproken. Wat hebben we nog meer,
nummer 17, geluidsnormen buiten de Diepenring, heb ik het net al over gehad.

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, een vraag over een van de toelichtingen van de
wethouder die ik niet helemaal begrijp. Zij ontraadt het amendement van Student en Stad over waar de
geluidsnorm gemeten wordt. Ik probeer dat even te vinden, 7 is dat.

Wethouder VISSCHER: Ja, op de gevel van de dichtstbijzijnde woning, dat is wat we doen.

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Dus u vindt hem overbodig.

Wethouder VISSCHER: Dan is dit overbodig, ja, dat doen we al. Ten slotte nummer 18, daar heb ik
het over gehad, die aanvraagtermijn.

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan kijk ik nog even in de richting van de VVD en de Stadspartij.

De heer PRUMMEL (Stadspartij): Voorzitter, voordat we beraad hebben gehad, trekken wij nog geen
motie in, lijkt me.

De VOORZITTER: Dan zijn we nu klaar denk ik. Er is gevraagd om schorsing. Vijf minuten? Ja?
Over vijf minuten zie ik u terug.

Schorsing vijf minuten.

De VOORZITTER: Dames en heren, wij vervolgen onze beraadslagingen. Wie kan ik naar aanleiding
van de schorsing het woord geven? Mevrouw Krüders, Student en Stad.

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Dank u wel, voorzitter. Amendement 8 trekken wij in. Daar
had bedoeld moeten zijn, buiten de binnenstad om, waarbij  zoals het amendement nu voorligt een
aantal andere gebieden worden vergeten die bijvoorbeeld wel genoemd worden in amendement 17.

De VOORZITTER: Amendement 8 wordt ingetrokken. De heer Prummel, Stadspartij.

De heer PRUMMEL (Stadspartij): Voorzitter, wij vragen over motie nummer 16 van Partij voor de
Dieren en GroenLinks een hoofdelijke stemming aan.

De VOORZITTER: Kan ik verder nog iemand het woord geven? Dat is niet het geval? De heer De
Rooij, PvdA.

De heer DE ROOIJ (PvdA): Voorzitter, het gaat mij even om, die heb ik zo gauw niet bij me, die motie
van de Stadspartij en de VVD over Meten is weten. Daar heeft de wethouder een opmerking over
gemaakt,  dus  ik  wou graag een reactie  van de indieners  van die  motie  op de opmerking  van de
wethouder. Gaat even over september is wat vroeg.

Mevrouw  KOEBRUGGE  (VVD):  Voorzitter,  het  idee  is  dat  voordat  de  aanvragen  voor  2012
behandeld worden, wij graag een evaluatie willen, zodat we niet ook weer een deel van 2012 ... Dat is
voor de duidelijkheid. Dus als wij voor 2012 dat kunnen evalueren, dan hoeft het niet per se september
te zijn.
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De VOORZITTER: Wil de wethouder nog reageren? Mevrouw Visscher.

Wethouder VISSCHER: Ja, dan stel ik voor dat we het u aanbieden zodat u het in januari 2012 kunt
behandelen, dat we het over het hele evenementenjaar 2011 kunnen bekijken.
Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Het gaat ook vooral om de toekomst, dat we in 2012 weten wat
voor beleid we gaan hanteren, dat dat zeker is, daar gaat het vooral om. Ik denk dat januari 2012 dan te
laat is.

Wethouder VISSCHER: Dat kan volgens mij.

De VOORZITTER: Wat zei u als laatste mevrouw Koebrugge? U had de microfoon uit.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Ik zei dat met deze toezegging, dat we het voor 2012 behandelen,
we hem intrekken.

De VOORZITTER: Wordt ingetrokken.

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Ik zou nog, voordat die beslissing wordt gemaakt, mee willen
geven dat in verband met de jaarkalender het aangemeld moet worden voor een bepaalde datum. Dus
als we dan in een keer gaan spreken over iets,  dan kunnen we het  sowieso voor 2012 niet  meer
aanpassen, omdat de jaarkalender al eerder wordt vastgesteld.

Wethouder  VISSCHER:  Ja,  de  jaarkalender,  daar  is  volgens  mij  iedereen  het  over  eens.  Je  kunt
natuurlijk op een jaarkalender wel plannen, ook wanneer het een uur korter of langer duurt in theorie.

De VOORZITTER: Dan trek ik de conclusie dat  motie  nummer  10 is  ingetrokken.  Wat  heeft  uw
voorkeur, dat we gewoon beginnen? Of dat ik de volgorde eerst even in zijn totaliteit voor u opnoem.
Ja? Dan ga ik even heel rustig de nummers oplezen. We beginnen eerst met alle amendementen. We
beginnen met amendement  nummer  15 en daarna nummer 16, dus dat  zijn vuurwerk en de wilde
dieren,  waarbij  we  over  amendement  nummer  16  hoofdelijk  stemmen.  Dan  gaan  we  dan  naar
amendement nummer 12, de uitzonderingsposities. Daarna gaan we naar amendement nummer 17, de
geluidsnorm, de dB(A)-norm buiten de Diepenring. De volgende is amendement nummer 7, meetpunt
dB(A)-normen, Student en Stad. Dan amendement nummer 14 over de eindtijden van evenementen.
Dan amendement nummer 6, behoud eindtijden.

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Voorzitter, als we dat zo doen, mijn amendement, mocht het
zo zijn dat die aangenomen wordt, dan is het amendement over de uitzonderingsposities overbodig,
dus vandaar dat ik had aangegeven dat het handig is wanneer dit amendement eerst wordt behandeld
en dat de uitzonderingsposities dan pas ter sprake komen.

De VOORZITTER: Eerst nummer 6, dan amendement nummer 14 en dan amendement nummer 9. Ja?
Als we die weer op volgorde hebben liggen, gaan we naar amendement nummer 11, ontheffing grote
evenementen  op  zondag.  Nummer  11 komt  na  nummer  9.  En  na  nummer  11 komt  amendement
nummer 18. Dan hebben we de amendementen gehad en dan doen we de moties en dat is er nog maar
één en dat is nummer 13. Ja?
Dames  en heren.  Ik  weet  dat  het  moeilijk  wordt,  maar  probeert  u  nog even de aandacht  erbij  te
houden. Wij gaan stemmen over de amendementen en de moties. Wij beginnen bij het amendement
nummer 15, circus en vermaak met wilde dieren van de Partij voor de Dieren. De heer Moes wil een
stemverklaring afleggen.

De heer MOES (PvdA): Wij stellen voor dat dit onderwerp op een ander tijdstip opnieuw geagendeerd
wordt. Wij vinden het in deze nota te kort door de bocht om hier nu een zo verstrekkend besluit over te
nemen. Wij zouden graag als dit onderwerp geagendeerd wordt de visie van de circussen bijvoorbeeld
hierop willen horen en de effecten op economie en werkgelegenheid.
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De VOORZITTER: Dat was geen stemverklaring, maar een ...

De heer MOES (PvdA): Excuses, en daarom stemmen wij tegen.

De VOORZITTER: Het was wel een stemverklaring. De heer Gijsbertsen, GroenLinks.

De  heer  GIJSBERTSEN (GroenLinks):  Voorzitter,  wij  proberen  al  een  heel  aantal  jaren  van  die
circussen met wilde dieren af te komen. De heer Kelder heeft daar een voor mij nieuw middel voor
gevonden. Ik stem daar met mijn fractie van harte voor.

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Wij zullen ook voor stemmen, want wat het besluit wordt is
dat er een voorkeur wordt gegeven aan circussen zonder wilde dieren, dat betekent niet dat ze niet
meer kunnen plaatsvinden.

De heer SETON (CDA): Ja, voorzitter, dank u wel. Wij hebben geen voorkeur voor circussen zonder
wilde dieren, dus wij zullen tegen dit amendement stemmen.

Mevrouw RADEMAKER (SP):  De SP zal  deze motie  steunen,  omdat  wij  het  lezen als  een kan-
bepaling, die het mogelijk maakt. We willen daar nog wel bij zeggen dat constaterende punt 3, dat
onderzoek kennen wij niet en dat delen wij dan niet, maar het amendement steunen wij.

De heer LUHOFF (D66): Voorzitter, wij pleiten ook al langer voor circussen zonder wilde dieren, dus
wij hebben wel een voorkeur en daarom steunen wij deze motie.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Wij stemmen tegen het amendement met dezelfde woorden als
de heer Seton.

De  heer  SIJBOLTS  (Stadspartij):  Wij  zullen  om  dezelfde  reden  als  de  PvdA tegen  deze  motie
stemmen.

De VOORZITTER: Dank u wel, dan gaan we nu echt stemmen over het amendement. Wie is voor het
amendement Circus en vermaak met wilde dieren? Dat is de fractie van GroenLinks, Partij voor de
Dieren, SP, D66 en Student en Stad en daarmee is het amendement verworpen.
Wij gaan naar amendement nummer 16, hoofdelijke stemming, over het amendement Vuurwerk. Bij
de stemverklaringen beginnen we bij de heer Akkermans, D66.

De heer  AKKERMANS (D66):  Voorzitter, ik zal  als  enige van mijn  fractie  voor  dit  amendement
stemmen, maar wel met de kanttekening dat het mij liever was geweest – een beetje in het verlengde
van de opmerking van de PvdA zojuist bij het vorige amendement – als dit in voorbereiding iets meer
tijd had gehad en we het op een ander moment hadden gehad. Maar ik wil toch graag mijn sympathie
voor de intentie uitspreken.

De VOORZITTER: Dank u wel. Verder nog stemverklaringen? Mevrouw Rademaker, SP.

Mevrouw RADEMAKER (SP): Dank u wel. De SP zal deze motie niet steunen, omdat wij denken dat
het niet praktisch uitvoerbaar is. In het kader van de openbare veiligheid zien wij dat ook niet zitten.

De heer SETON (CDA): Dank u, voorzitter. Wij vinden dat de overheid tegen excessen moet kunnen
optreden, dat kan al. We zijn niet voor het aanwijzen van plekken waar het dan nog wel mag, om
dezelfde reden als de SP, de haalbaarheid en de handhaafbaarheid. Dus we zullen dit niet steunen.

De heer PRUMMEL (Stadspartij):  Voorzitter, ik zal voor dit amendement stemmen. Ik wil daarbij
wijzen op het grote aantal mensen dat vorig jaar weer gewond zijn geraakt. Ogen zijn verloren gegaan,
handen zijn verloren gegaan, mensen zijn zwaar verbrand, er is heel veel schade aangericht. Het is een
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overleefd ritueel en het is veel te gevaarlijk. We hebben nu ook geen controle op illegaal vuurwerk. We
kunnen  beter,  zoals  de  Partij  voor  de  Dieren  en  GroenLinks  voorstellen,  er  een  vaste  plek  voor
aanwijzen waar zoiets gebeurt.

De VOORZITTER: Dank u wel, verder nog stemverklaringen? Dat is niet het geval. Dan gaan wij
beginnen met de hoofdelijke stemming en die hoofdelijke stemming begint bij de heer Rutte van de
VVD, de griffier neemt het even over.
Uitslag hoofdelijke stemming:

VOOR: H.J.M. dhr. Akkermans (D66), dhr. G.J. Kelder (Partij voor de Dieren), dhr. M.T. Gijsbertsen
(GroenLinks), dhr. V.G.F. Möhlmann (GroenLinks), mw. A. Postma (GroenLinks), dhr. R.P. Prummel
(Stadspartij), mw. L.I. van der Vegt (GroenLinks), mw. A.M.J. Riemersma (Stadspartij) en dhr. G.J.D.
Offerman (Stadspartij).

TEGEN: dhr. A.C.L. Rutte (VVD), mw. G.E.J. van der Meulen (D66), mw. R.J.A.M. Krüders (Student
en Stad), dhr. D. Jager (VVD), dhr. P.S. de Rook (D66), dhr. A. Sijbolts (Stadspartij), mw. A.K. Kuik
(CDA), dhr. W. Moes (PvdA), dhr. M.D. Blom (VVD), dhr. A. de Rooij (PvdA), mw. C.E. Bloemhoff
(PvdA), mw. M. Dekker (PvdA), dhr. R.O. Martens (PvdA), dhr. B. Baldew (PvdA), mw. E. van Lente
(PvdA), dhr. J. Seton (CDA), dhr. J.M. van Keulen (VVD), dhr. R. van der Schaaf (PvdA), dhr. J.
Spakman (PvdA), dhr. J. Evenhuis (VVD), mw. S.A. Koebrugge (VVD), mw. L.R. van Gijlswijk (SP),
dhr. E. Eikenaar (SP), dhr. J.P. Dijk (SP), mw. H. Rademaker (SP), dhr. J.H. Luhoff (D66), mw. I.M.
Jongman-Mollema (ChristenUnie), dhr. M. Verhoef (ChristenUnie) en dhr. J. Bolhuis (Stadspartij).

De VOORZITTER: Het amendement is verworpen met 29 stemmen tegen en 9 stemmen voor.
Wij gaan snel door met amendement nummer 12, over de uitzonderingsposities. Ik kijk even of er
stemverklaringen zijn. Mevrouw Jongman, ChristenUnie.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Alle amendementen en moties die het
voorstel verzwakken of afzwakken, daar zullen wij tegen stemmen. Voor mij geldt dat voor alles vanaf
nu, dat wat tegen het voorstel ingaat.

De heer SETON (CDA): Voorzitter, gezien de bijdrage ook in de behandeling in de raad net en ook het
antwoord van het college, zullen wij net als de ChristenUnie moties die het voorstel afzwakken in die
zin niet steunen.

Mevrouw  RADEMAKER  (SP):  Zoals  ook  eerder  in  mijn  woordvoering  aangegeven,  zullen  wij
voorstellen die de eindtijden en decibellen zullen wijzigen ten nadele van het voorliggende voorstel
niet steunen.

De VOORZITTER: Dank u wel. Wij gaan stemmen over amendement nummer 12. Wie is voor het
amendement? Dat zijn de fracties van de VVD, Stadspartij, D66, Partij voor de Dieren, Student en
Stad, PvdA en GroenLinks. Daarmee lijkt het mij aangenomen.
Wij gaan door met amendement nummer 17, geluidsnormen dB(A) buiten de Diepenring. Zijn er nog
stemverklaringen? Mensen die dat  zonet  nog niet  hebben gedaan? Dat is  niet het geval.  Gaan we
stemmen over amendement nummer 17. Wie is voor het amendement? Dat zijn de fracties van de
VVD, Stadspartij, D66, Student en Stad, PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren. Daarmee is het
amendement aangenomen.
Wij gaan naar amendement nummer 7, over meetpunt decibelnormen. Zijn er nog stemverklaringen?
De heer Gijsbertsen, GroenLinks.

De heer  GIJSBERTSEN (GroenLinks):  Voorzitter, hoewel de wethouder heeft  aangegeven dat  het
overbodig is, lijkt het me des te beter om het even vast te leggen dat dit is wat we willen gaan doen.

De heer SETON (CDA): Voorzitter, dank u wel. Omdat de wethouder heeft gezegd dat het overbodig
is, vinden wij deze motie dus inderdaad niet nodig en zullen wij hem niet steunen.
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De heer LUHOFF (D66): Voorzitter, de wethouder heeft aangegeven dat hij  overbodig is,  daarom
vinden wij het goed om hem in de nota op te nemen.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Door de toezegging van de wethouder dat het niet de bedoeling is
om feestjes te belemmeren in de buurt waar geen huizen staan, vinden wij deze motie ook overbodig.
Dank u wel.
De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Voorzitter, na de uitleg van de wethouder vinden wij deze motie ook
overbodig.

De VOORZITTER: Dat waren de stemverklaringen. Gaan we stemmen over amendement nummer 7.
Wie is voor het amendement? Dat zijn de fracties van D66, Student en Stad, PvdA en GroenLinks.
Daarmee is het amendement verworpen.
Gaan we naar amendement  nummer  6,  behoud eindtijden.  Zijn er  nog stemverklaringen? De heer
Sijbolts, Stadspartij.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij):  Omdat  wij  voor het  amendement  zullen stemmen om het  aantal
decibellen naar 85 te brengen, zullen wij tegen deze motie stemmen omdat wij de bewoners toch wel
tegemoet willen komen.

De heer MOES (PvdA): Omdat wij ook voor amendement nummer 14 zullen stemmen, zullen wij
tegen dit  amendement  stemmen.  Wij vinden inderdaad dat er wel enigszins tegemoet mag worden
gekomen aan mensen die overlast ervaren.

Mevrouw KOEBRUGGE(VVD): Ik kan mij aansluiten bij de woorden van de heer Sijbolts, dus wij
stemmen ook tegen.

De heer LUHOFF (D66): Ook wij kiezen voor amendement nummer 14 in plaats van dit amendement.

De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Ik wil alleen maar zeggen dat ik me de woordvoering van
de heer Luhoff aansluit.

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan gaan wij stemmen over amendement nummer 6. Wie is er voor
amendement nummer 6? Dat is alleen de fractie van Student en Stad, waarmee het amendement is
verworpen.
Gaan we naar amendement nummer 14, daar hebben veel fracties al een stemverklaring over afgelegd
bij het vorige amendement. Zijn er nog fracties die het alsnog willen doen? Mevrouw Krüders, Student
en Stad.

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Ja, wij hebben een ander beeld bij de eindtijden, wij zullen
tegen dit amendement stemmen, omdat wij van mening zijn dat de huidige eindtijden gehandhaafd
zouden moeten worden.

De VOORZITTER: Dank u wel, gaan we stemmen over amendement nummer 14. Wie is er voor
amendement nummer 14? Dat zijn de fracties van de VVD, D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks en
de PvdA en daarmee is het amendement aangenomen.
Gaan we naar amendement nummer 9, over de hoeveelheid evenementendagen. Stemverklaringen? De
heer Sijbolts, Stadspartij.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Wij vonden de argumenten van de wethouder over de uitbreiding en
spreiding over de stad voldoende, dus wij zullen tegen deze motie stemmen.

De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Ik zou eerst voor stemmen, maar inderdaad, naar aanleiding
van de woordvoering van de wethouder, zal ik nu toch tegen stemmen, omdat ik bang ben dat het
misschien alleen maar een beperkende maatregel zou worden.
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De  VOORZITTER:  Dat  was  het?  Gaan  we  stemmen  over  amendement  nummer  9.  Wie  is  voor
amendement  nummer  9? Dat  zijn  de fracties  van de VVD en Student  en Stad en daarmee  is  het
amendement verworpen.
Gaan we naar amendement nummer 11, ontheffing grote evenementen op zondag. Stemverklaring, de
heer Seton, CDA.

De heer SETON (CDA): Voorzitter, ik heb in het debat al duidelijk gemaakt dat wij geen prijs stellen
op deze wat  eenzijdige motie.  Ook al  zou  het  technisch  zo  zijn  dat  dit  misschien  een inperking
inhoudt, wij zijn tevreden met de huidige praktijk en ook hoe de burgemeester daar mee omgaat. Dus
we zullen dit amendement niet steunen.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Ja, dat geldt ook voor ons. Wij zijn absoluut nier blij met een
wijziging hiervan en zoals ik gezegd heb, zondagrust zoals die hier gehandhaafd wordt stellen wij zeer
op prijs en we hopen ook op voortzetting daarvan.

De  heer  LUHOFF (D66):  Voorzitter,  wij  willen  de  burgemeester  niet  beknotten  in  het  recht  om
uitzonderingen te maken op zondag en daarom zullen wij tegen deze motie stemmen.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Wij zullen om dezelfde reden als D66 tegen deze motie stemmen.

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Hoewel wij vinden dat het mogelijk moet zijn evenementen
op zondag ook al eerder te laten beginnen tot 13.00 uur, met een beperking van de mogelijkheid van
de burgemeester zijn we het niet eens en dus zullen wij tegen de motie stemmen.

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, de GroenLinks-fractie heeft wat twijfels over of dit
noodzakelijk is en of deze formulering wel helpt, dus daarom zullen wij deze motie verwerpen.

De heer MOES (PvdA): Los van het principiële punt van de zondagsrust, waar wij ons ook wel iets bij
kunnen voorstellen, willen we ook graag de mensen die ’s ochtends wel naar de kerk gaan ook in de
gelegenheid stellen om deel te nemen aan deze evenementen. [Gelach.] Dus daarom zullen wij tegen
dit amendement stemmen.

De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Alhoewel ik een beetje bang ben dat het een beetje een
beperkende maatregel is, want er staat vier keer, en ik had liever gezien minimaal vier keer, wil ik toch
instemmen met deze motie.

De VOORZITTER: Dat waren de stemverklaringen. Gaan we naar de stemming over amendement
nummer 11, wie is voor het amendement? Dat zijn de fracties van de VVD en de Partij voor de Dieren.
Daarmee is het amendement verworpen.
Gaan  we  naar  amendement  nummer  18,  het  laatste  amendement.  Stemverklaringen  over  de
aanvraagtermijn vergunning grote evenementen twaalf weken. Dat is niet het geval. Gaan we stemmen
over amendement  nummer  18,  wie is  voor amendement  nummer  18? De fractie  van de VVD en
Student en Stad en daarmee is amendement nummer 18 verworpen.
Gaan we naar de allerlaatste en dat is de enige motie die we hebben. Dat is de motie nummer 13 over
heldere  criteria  voor  nieuwe initiatieven en bewezen successen.  Stemverklaringen,  de  heer  Seton,
CDA.

De heer SETON (CDA): Ja voorzitter, dank u wel. Bij amendement 12 hebben we niet ingestemd,
omdat er werd voorgesorteerd op de criteria, maar we zijn het wel met de indieners van deze motie
eens dat er criteria moeten komen. Wel graag voor februari 2011 en daarom zullen we deze motie
steunen.
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De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Ik wil deze motie wel steunen, maar ik wil er wel even bij
gezegd hebben dat wij wel kritisch willen blijven kijken naar geluid in het Hoornse Meergebied en het
Stadsparkgebied. Nieuwe initiatieven zijn we wel voor, maar wel met die kritische noot daarbij.

Mevrouw  JONGMAN  (ChristenUnie):  Ja  ondanks  dat  nummer  12  aangenomen  is,  met
uitzonderingsposities,  kunnen  wij  op  zich  13  wel  steunen  omdat  wij  ook  graag  wel  iets  meer
duidelijkheid willen hebben over waarom wel, waarom niet.

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Voorzitter, ik had nog een vraag. Er staat inderdaad februari
2010, dat moet denk ik februari 2011 zijn.
De  VOORZITTER: Dat  gaan  we even op die  manier  veranderen,  want  dat  lijkt  me  een  terechte
opmerking. Dat waren de stemverklaringen, gaan we stemmen over motie nummer 13. Wie is voor
motie nummer 13? Dat is de hele raad, minus de SP. Daarmee is de motie aangenomen.
Gaan we nog even stemmen over het voorstel zelf. Ik zie, nog even volhouden, de heer Seton, CDA,
stemverklaring.

De heer SETON (CDA): Ja, voorzitter, dank u wel, ik hou vol. Het voorstel dat nu voorligt is het
geamendeerde  voorstel  en  dat  is  in  zodanige  mate  geamendeerd  dat  het  niet  meer  past  bij  onze
opvatting, dus we zijn nu tegen het voorstel.

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, bij  de eerste zin van de heer Seton sluit  ik me
volledig aan en dat is ook de reden waarom wij zullen instemmen met deze nota.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Voorzitter, wij zien het als een verslechtering voor de inwoners
van deze stad nu het geamendeerd is, of getorpedeerd haast kun je wel zeggen. Wij vinden het jammer
en zullen dan ook tegen het geamendeerde raadsvoorstel stemmen.

De heer KELDER (Partij  voor de Dieren): Ik ben heel blij  met  alle,  nee niet alle,  met  een aantal
amendementen en moties die er zijn. Ik wil wel voor stemmen met de aantekening dat ik mijn eigen
twee amendementen als voorbehoud erbij plaats.

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Ondanks dat onze eindtijden niet behouden worden, zoals we
dat graag zouden zien, het aantal evenementen verminderd wordt en we nog moeten praten over de
dB(C)-normen,  zullen  wij  voor  de  nota  stemmen,  met  uitzondering  op  de  punten  waarop  onze
amendementen niet zijn aangenomen.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, zoals ik aan het begin van mijn woordvoering al heb
aangegeven,  maken  wij  ons  wel  zorgen over  de  grote  hoeveelheid  amendementen,  maar  door  de
toezegging van de wethouder dat we het gaan evalueren voor 2012 kunnen wij instemmen met het
voorstel.

De heer MOES (PvdA): Aansluitend bij de woorden van de VVD, denken wij dat met deze nota een
betere balans gevonden is en zullen wij voor deze nota stemmen.

De heer LUHOFF (D66): Deze nota met de aangenomen amendementen is een mooie nota geworden
en wij zullen daarmee instemmen.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Voorzitter, ik zal niet veel noten op mijn zang nemen, onze fractie
sluit zich aan bij de woorden van de VVD.

Mevrouw RADEMAKER (SP): De SP stemt eigenlijk wel met pijn in het hart tegen deze nota. Door
de vele amendementen die door de andere partijen zijn ingediend, hebben we nu een hele andere nota,
waarvan wij denken dat het ten koste gaat van de bewoners van de stad. Wij vinden het erg jammer,
maar wij kunnen daarom niet instemmen met het zo gewijzigde voorstel.
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De VOORZITTER: Dat waren de stemverklaringen. Gaan we over tot stemming over agendapunt 8.c,
Vergunningenbeleid evenementen ‘Feesten in balans’. Wie is voor het voorstel? Dat zijn de fracties
van de VVD, Stadspartij, D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks en de PvdA, waarmee het voorstel is
vastgesteld.
Is er  behoefte aan een korte schorsing? Er is  geen koffie.  Wat mij  betreft  gaan we gewoon door.
Doorgaan? Lijkt me goed. De spreektijden, ik kijk even naar de griffie of zij de spreektijden kunnen
projecteren. Toch even schorsen, twee minuten? Laten we maar even doen, dan komen de spreektijden
ook even in beeld. We schorsen twee minuten.

Schorsing twee minuten.

8.d: Het Fonds Ondernemend Groningen

De VOORZITTER: Willen de leden van de raad hun plaatsen innemen? Dames en heren, wilt u gaan
zitten,  dan  gaan we weer  verder. Leden van de raad,  een  beetje  discipline graag,  wij  gaan weer
beginnen, wilt u gaan zitten? Wil wethouder De Vries ook gaan zitten? Dan kan wethouder Schroor
gaan opletten. En de heer Prummel is onderweg zie ik. Kijk als je mensen rechtstreeks aanspreekt wil
dat nog wel eens helpen. Daar hebben we de heer Moes ook nog. En de heer Akkermans. En de heer
De Rooij. Ik heropen de vergadering als de heer Evenhuis ook gaat zitten.
De spreektijden zijn even voor u geprojecteerd zodat u weet waar u voor het staartje van de avond aan
toe bent qua tijd. Wij gaan over naar agendapunt 8.h, het Fonds Ondernemend Groningen. Wie mag ik
daarover het woord geven? De heer Van Keulen, VVD.

De heer VAN KEULEN (VVD): Voorzitter, dank u wel. Met het oog op de tijd ga ik er even heel
spoedig doorheen. We hebben onze zorgen geuit in de commissie over draagvlak, over substitutie van
de overheidstaken en over het vermogen en de zelfdiscipline van deze raad om uit de kas van de
ondernemers te blijven. Nogmaals de oproep om dat niet te gaan doen. Voorzitter, het is jammer dat de
discussie over het ondernemersfonds wordt beïnvloed door de ozb-verhoging die eraan zit te komen.
dat had anders gemoeten. De claim van flexibiliteit, want nu mogen de ondernemers akkoord gaan, nu
mag er een ondernemersfonds komen met een verhoging van 2% van het college. Dat is een beetje de
indruk die de wethouder wekte en die werpen wij verre van ons. Het college is niet flexibel geweest,
die hadden best wat in de ozb kunnen schuiven. Dit is ook geen goede manier om het overleg tussen
college en ondernemers te beginnen. Voorzitter, tot slot, wij zijn bereid om hier het voordeel van de
twijfel te geven aan het Fonds Ondernemend Groningen, wij hebben één vraag en die is erg belangrijk
wat ons betreft. Denkt het college deze periode nog tot invoering van andere ondernemersbelastingen
over  te  gaan?  Dan  hebben  we  het  bijvoorbeeld  over  reclamebelasting,  gebiedsgerichte
bestemmingsheffing, dat soort dingen. Dank u wel, voorzitter.

Mevrouw VAN DER VEGT (GroenLinks):  Voorzitter,  de  heer  Van Keulen suggereert  dat  dit  een
ondernemersbelasting is. Volgens mij is het zo dat dit fonds wordt gevuld via de ozb, maar het komt
ook terug bij de ondernemers. U zegt toch altijd dat u het opneemt voor de ondernemers, vindt u het
niet heel goed dat dit fonds er komt?

De heer VAN KEULEN (VVD): Ja, op zich wel, ware het niet dat wij ons ook zorgen maken over de
lastendruk voor ondernemers in deze stad en vandaar deze vraag aan het college. En dat lijkt mij zeer
valide mevrouw Van der Vegt, dank u wel.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, ik wil de heer Van Keulen toch vragen, vanwaar die
oproep dat  de  raad  discipline  moet  betrachten.  Ik  heb  na  de  afgelopen commissievergadering  de
stukken nog maar een keer gelezen en ik heb drie keer gelezen dat er afspraken zijn met het fonds dat
we de gelden in het fonds straks niet gaan gebruiken voor zaken waar ze niet voor bedoeld zijn.

De heer VAN KEULEN (VVD): Voorzitter, die oproep die doe ik bewust. Ik heb geloof ik vorige
week gezegd, ik ken mijn pappenheimers, en dat wil ik hier nu maar even herhalen, dank u wel.
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De VOORZITTER: Dank u wel. Wie kan ik over dit onderwerp verder het woord geven? Mevrouw
Kuik, CDA.

Mevrouw KUIK (CDA): Dank u, voorzitter. Wij vinden het goed dat het fonds op deze manier toch
wordt opgezet en niet doodbloedt. We zullen dit dan ook van harte steunen. Echter hebben wij toch
wel vraagtekens bij de toekomst van het fonds, want dit komt toch wel in gevaar door de structurele
verhoging, wij zullen hier ook aandacht aan besteden bij de begroting. Dank u.

Mevrouw VAN DER VEGT (GroenLinks): GroenLinks vindt het ook een goede ontwikkeling dat het
fonds  er  komt.  Het  Fonds  Ondernemend  Groningen  wordt  een  fonds  voor  ondernemers  en  door
ondernemers. De bijdrage die betaald wordt, komt dus volledig terug bij die ondernemers. Juist in deze
tijd wanneer ondernemers het zwaar hebben, denken wij dat het goed is als ze zich verenigen. De heer
Van Keulen haalt steeds zelf de discussie uit elkaar, wij willen het graag uit elkaar houden. We hebben
nog wel één punt van zorg, dat hebben we ook al genoemd in de commissievergadering. We hebben
aandacht  gevraagd  voor  de  vertegenwoordiging  van  sportverenigingen,  kleine  clubjes,  die  niet
verenigd zijn. Het college heeft wel aangegeven dat zij inderdaad trekkingsrechten hebben, maar de
vraag is, weten zij dat eigenlijk wel? Zij betalen namelijk via die ozb-aanslag en zien misschien niet
echt  dat  het  voor het  ondernemersfonds is.  Dus wij  vragen er  toch aandacht  voor om ze goed te
informeren, om ze actief te betrekken en ik zou daar toch nog graag iets meer aandacht van het college
voor willen. Dank u wel.

De  heer  LUHOFF  (D66):  Wij  zijn  blij  dat  dit  college  het  initiatief  van  ondernemers  om  een
ondernemersfonds  op  te  richten  kan  faciliteren.  Dat  doen  we  dan  via  een  ozb-verhoging,  maar
mevrouw van GroenLinks zei het ook al heel goed, het is een fonds voor en door ondernemers. Wij
hebben al eerder onze zorgen geuit over zeggenschap, over gaat het geld nu niet gebruikt worden voor
gemeentelijke taken. Dat is heel goed in de stukken en de overeenkomst neergeschreven en wordt
ondertekend  ook  door  de  gemeente  en  de  ondernemers,  die  zorgen  zijn  bij  ons  weg.  Het
ondernemersfonds zelf vraagt ons wel om ook alert te zijn daarop, of de gemeente niet een aantal
zaken doorschuift naar het ondernemersfonds, dat zullen wij ook doen. We zullen ook het college aan
die overeenkomst houden. Dank u wel, voorzitter.

Mevrouw DEKKER (PvdA): De PvdA-fractie kan zich aansluiten bij de woorden van GroenLinks en
D66. Nou, het is mooi  dat het fonds er eindelijk is.  Het  had wat ons betreft  nog wel wat  sneller
gemogen. Daar kunnen we heel zuur over doen, dat zullen we niet doen, maar het raadsvoorstel had er
eigenlijk al voor de zomer moeten liggen. Maar ja, als je wat wil, dan moet je er ook wat voor doen.
Dus wij waren ook niet te beroerd om daar wat harder aan te trekken. Dus wij zijn blij dat het 1 januari
2011 gerealiseerd kan worden.

De heer VAN KEULEN (VVD): Mevrouw Dekker, heeft u enig idee waarom het zo lang geduurd
heeft voordat het ondernemersfonds er was?

Mevrouw DEKKER (PvdA): Ik heb daar wel enige vermoedens over. Er moesten nog behoorlijk wat
gesprekken gevoerd worden heb ik begrepen om dat draagvlak verder te vergroten. Dat draagvlak is
onverminderd groot gebleven en geworden, waardoor er volgens mij nu een ondernemersfonds komt
wat kan rekenen op een veel breder draagvlak en daar is volgens mij  heel hard aan gewerkt. Dus
complimenten daar aan het college, maar vooral ook nog complimenten aan die initiatiefnemers, en
dat is het bedrijfsleven zelf geweest, meneer Van Keulen.

De heer VAN KEULEN (VVD): Voorzitter, mag ik daar nog een vraag over stellen?

De VOORZITTER: Heel kort.

De heer VAN KEULEN (VVD): Weet u waarom het de vorige wethouder, de heer Dijkstra, niet is
gelukt om het ondernemersfonds van de grond te krijgen?
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Mevrouw DEKKER (VVD): Dat antwoord moet  ik daar even op schuldig blijven, ik ben gewoon
hartstikke blij  dat  het  fonds per 1 januari  2011 gerealiseerd kan worden.  En ik wil  dan daar nog
eventjes bij aangeven dat we met de ambities – ook als starten we maar met 2% in dit geval – wij
gelukkig wel wat verder kunnen gaan dan alleen maar enkel het oplossen van de vraag wie nou elk
jaar weer die kerstboom en de kerstverlichtingen kan betalen. Dus de PvdA steunt dit voorstel en wij
gaan ervan uit dat dit verder ook kan gaan groeien de komende jaren.

De heer VERHOEF (ChristenUnie): Ook de fractie van de ChristenUnie is vanaf het begin een groot
voorstander geweest van de oprichting van dit fonds. Positieve punten voor ons zijn met name het
opheffen van het freeridergedrag, het creëren en versterken van samenwerking en draagvlak onder de
ondernemers.  De  ondernemers  leveren  namelijk  een  wezenlijke  bijdrage  als  het  gaat  om  werk,
onderwijs en het woon-, werk- en leefklimaat in de stad. en die bijdrage zal nog versterkt worden door
de oprichting van dit fonds. Het ondernemersfonds is wat ons betreft echt een fonds van, voor en door
ondernemers zelf. Ondernemers georganiseerd in dit fonds besluiten in gezamenlijkheid over de inzet
van de middelen van dit fonds. En wij zijn blij met de verantwoordelijkheid die de initiatiefnemers
hebben genomen om toch met dit fonds van start te gaan, ondanks dat het uiteindelijk maar met een
verhoging van 2% kan starten. De ambities moeten weliswaar bijgesteld worden, maar door nu van
start  te  gaan  wordt  het  draagvlak  onder  de  ondernemers  in  ieder  geval  behouden.  Dank  u  wel,
voorzitter.

De heer BOLHUIS (Stadspartij): Het college is eruit samen met het bedrijfsleven. De Stadspartij vindt
dat  het  ondernemersfonds  er  in  Groningen  dus  ook  mag  komen.  Met  de  komst  van  het
ondernemersfonds worden de lasten van initiatieven niet meer alleen door enkele schouders gedragen.
En het fonds wordt waarschijnlijk een belangrijk middel voor de collectieve belangenbehartiging van
ondernemers  in Groningen.  In meerdere steden in Nederland,  ik heb vandaag naar nog even over
gegoogled, bestaan ondernemersverenigingen en het schijnt daar goed te werken. Men is daar heel
tevreden over. Daar worden ook veel initiatieven van georganiseerde ondernemers gesteund vanuit het
ondernemersfonds.  Uit  dat  fonds  kunnen  dan  allerlei  zaken  betaald  worden,  dus  waarschijnlijk
volgend jaar geen gesteggel meer over de kerstboom op de Grote Markt, dank u wel.

De heer VAN KEULEN (VVD): Voorzitter, ik maak me een beetje zorgen om het feit dat we nu een
dusdanig beperkt  ondernemersfonds krijgen dat  er  wellicht  juist  meer  gesteggel  ontstaat  onder  de
ondernemers over hoe deze gelden te verdelen. Hoe ziet u dat?

De heer BOLHUIS (Stadspartij): Ja, dat is uw mening, maar dat is niet die van mij.

De  VOORZITTER:  Dank  u  wel.  Dat  waren  de  woordvoeringen  over  het  Fonds  Ondernemend
Groningen als ik dat zo bekijk. Dan gaan we voor de reactie van het college naar wethouder Schroor,
hij heeft het woord.

Wethouder SCHROOR: Ik zit de hele avond al, voorzitter, dus ik ga er even bij staan. Dank aan de
fracties voor de brede steun voor dit  ingewikkelde proces.  Want  dat  was het en dat  was ook niet
zomaar. Er is ook een vraag gesteld waarom het er niet voor de zomer lag, dat heeft natuurlijk alles te
maken met het economisch tij waar we in zitten. En het economisch tij zorgt ervoor aan de ene kant
dat ondernemers het natuurlijk lastiger hebben, en aan de andere kant natuurlijk ook dat wij weten als
stad dat er een grote bezuinigingsopgaaf op ons afkomt, waarbij wij natuurlijk ook genoodzaakt zijn
om naar onze inkomstenkant te kijken. En dat heeft hoe dan ook altijd een relatie met elkaar. De
discussie over de ozb hebben we al eens eerder gevoerd, die gaat natuurlijk straks volgende week of
morgen waarschijnlijk al, volledig plaatsvinden. Maar het heeft natuurlijk wel invloed gehad op de
discussie  met  de  ondernemers,  waar  wij  dus  ook  in  alle  omzichtigheid  mee  zijn  gaan  praten.
Draagvlak  vergroten,  hoe  kunnen  we  dit  met  elkaar  toch  meemaken,  willen  we  het  nog  wel  ...
Allemaal vragen die gesteld zijn in die discussie. Scenario’s van we doen het niet tot scenario’s we
gaan gefaseerd, we gaan met een klein percentage, groot percentage. En uiteindelijk hebben we elkaar
gevonden in die 2% per 2011. Concreet betekent dit ...
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De heer VAN KEULEN (VVD): Voorzitter. We hebben elkaar gevonden, zegt u. Wat is de waarde
daarvan? Bent u nou overtuigt dat de ondernemers blij zijn met de uitkomst van dit proces op deze
manier?

Wethouder SCHROOR: Dat ben ik voorzitter, want de ondernemers hebben mij zelf gevraagd om dit
fonds per 2011 met dit percentage ook te installeren. We hebben gewoon de fundamentele discussie
gevoerd of we in dit economisch tij, waar we allemaal politiek iets anders van kunnen vinden gelet op
maatregelen, heb ik gewoon de vraag gesteld, willen we dit fonds met elkaar, willen jullie dit fonds en
onder welke voorwaarden. Daar hebben we het over gehad en de ondernemers hebben zelf aangegeven
heel graag met het fonds te willen starten, vanwege de meerwaarde die we gezamenlijk ook hebben
ontdekt. En als het dan gaat om de 2%, wat betekent dat nou concreet? Per 100.000 euro waarde van
een pand betekent dat ongeveer dat een eigenaar in 2011 iets van 6 euro meer gaat betalen en een
huurder gemiddeld 5 euro per 100.000 euro meer. Dat is ongeveer waar we dus mee gaan starten, maar
dan zijn we er dus nog niet en dat wil ik ook benadrukken. 2011 is een pilotjaar voor het Fonds
Ondernemend Groningen. We gaan kijken, hoe gaat het nu werken, hoe functioneert het, hoe gaat het
met  de stichting  in  oprichting,  hoe gaan we er  verder  mee,  ook gelet  in  2011 op  in-  en  externe
marktomstandigheden.  Die  discussie  gaan  we  niet  uit  de  weg,  die  gaan  we  vol  met  elkaar  aan,
ondernemers en stad, om te kijken wat draaglijk is, hoe het functioneert en hoe we het willen doen.
Nou, draagvlak is geregeld, we hebben ...

De heer VAN KEULEN (VVD): Ik heb een vraag voor de wethouder. Als het nou geen succes blijkt,
dan  gaan  die  ozb-verhogingen  weer  terug  naar  de  ondernemers  neem  ik  aan  en  niet  naar  de
gemeentekas?

Wethouder SCHROOR: Het Fonds Ondernemend Groningen bestaat uit 2%. Het middel is de ozb. Als
het Fonds Ondernemend Groningen onverhoopt mislukt, dan zijn die 2% natuurlijk gewoon weer van
tafel, zo simpel is het. Voorzitter, ik ga even verder. Draagvlak van dit moment is dat tweederde van
het areaal van onze ondernemers in de stad voor is, met uitzondering van een aantal partijen die in die
30% zitten. Een daarvan is de Koninklijke Horeca Nederland. Dat vind ik zelf heel spijtig, want ik heb
een warm gevoel voor de Koninklijke Horeca Nederland, zeker in de stad Groningen. En wij gaan toch
kijken  of  wij  in  2011  ook  Koninklijke  Horeca  Nederland  enthousiast  kunnen  krijgen  voor  de
mogelijkheden die het fonds biedt, om toch ook met hen te kijken of zij middels dat fonds iets voor
elkaar kunnen krijgen.  Dan is er  het punt  hoe wij er  als stad mee omgaan.  Het  is een fonds van
ondernemers,  de stichting is  opgericht  door  ondernemers,  zij  gaan het  draaien en zij  moeten met
initiatiefvoorstellen komen. Wij hebben afgesproken dat als er projecten zijn die in 2011 vanuit dat
fonds betaald zouden kunnen worden, dat wij met een positieve insteek, zeker als het economische
projecten betreft,  daarnaar  gaan kijken.  We kijken  of  we  met  middelen  uit  de  nog door  jullie  te
bespreken begroting voor G-kracht nieuwe projecten in het leven kunnen roepen die we anders niet
hadden kunnen maken. En ik denk dat dit ook een belangrijke graadmeter zal worden voor het succes
in 2011, ook met de beperkte middelen die we daar gaan hebben.

De VOORZITTER: Wethouder Schroor, wilt u af gaan ronden.

Wethouder SCHROOR: Ja, ik rond af hoor. Ik heb nog een paar vragen, die ga ik zo heel snel nog
even doen. Ik heb nog een goed nieuwtje voor het fonds, de kans is namelijk groot dat het fonds ook
nog een extra duwtje in de rug kan krijgen vanuit de Regio Groningen-Assen, want daar wordt naar
alle waarschijnlijkheid een regeling vastgesteld waarbij het fonds ook nog eens 10.000 euro in 2011
als aanjaagkosten kan gaan claimen. Dus dat is een goed nieuwtje. Dan de vragen. De vraag van de
VVD of er meer ondernemersbelastingen komen. Nou, dat is wel een hele brede vraag, daar heb ik zo
geen  antwoord  op,  daar  heb  ik  zo  geen  antwoord  op.  Maar  u  heeft  ook  gesproken  over  de
reclamebelasting.  Dat  is  destijds  besproken  als  een  alternatief  voor  het  Fonds  Ondernemend
Groningen. Het Fonds Ondernemend Groningen bleek een beter middel te zijn. En op dit moment is de
reclamebelasting voorshands van tafel. Andere ondernemersbelastingen doe ik op dit moment geen
uitspraak over.
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De heer VAN KEULEN (VVD): Voorzitter, hoe ...

De VOORZITTER: Wethouder Schroor is door zijn spreektijd heen, ik denk dat de beantwoording op
zich ...

De heer VAN KEULEN (VVD): Ik wil graag een interpretatie van het woord ‘voorshands’.

De VOORZITTER: Ik weet niet of het nog duidelijker wordt dan het nu is, ik denk dat wethouder
Schroor ...

De heer VAN KEULEN (VVD): Voorzitter, dit is voor mij een heel belangrijk punt of wij hier voor of
tegen zouden stemmen. Dus ik zou hier graag antwoord op hebben van de wethouder, wat betekent
‘voorshands’.

De VOORZITTER: Dat mag wethouder Schroor dan nog even heel  kort  doen,  maar  u moet  echt
afronden.

Wethouder SCHROOR: Ja, ze zeggen altijd mooier kunnen ze het niet maken, wel makkelijker, maar
in dit geval niet. Ik ga natuurlijk geen uitspraken doen voor jaren na nu. Hij is op dit moment van tafel,
dat is alles wat u van mij kan krijgen. Doe er je voordeel mee zou ik zeggen. Dan heb ik nog een paar
korte vragen. Sneller hebben we het over gehad, zaken doorschuiven hebben we het over gehad. Ja, de
kleine verenigingen die niet weten of dit fonds voor hen misschien ook mogelijkheden kan bieden. Ik
ga nog eens even goed kijken hoe wij omgaan met onze communicatie. Zodra het fonds start, zullen
we even kijken of we dat ook breed kunnen communiceren, zodat iedereen ook kennis kan nemen van
het feit dat het er is en welke mogelijkheden dat in zich heeft. Dank u wel.

De VOORZITTER: Een schorsing zie ik. Eén minuut, ik zie u zo terug.

Schorsing één minuut.

De VOORZITTER: Ik zie de VVD-fractie weer terug. Wil de heer De Rooij ook weer gaan zitten. De
heer Evenhuis is ook weer terug. Dames en heren, wilt u nog even proberen uw aandacht bij het werk
hier te houden. Wij moeten gaan stemmen over Fonds Ondernemend Groningen. Stemverklaringen?
De heer Van Keulen, VVD.

De heer VAN KEULEN (VVD): Voorzitter, ik heb de wethouder een hele concrete vraag gesteld over
de reclamebelasting deze periode. Daar kwam de term ‘voorhand’ voorlangs. Wij zijn er niet gerust op.
Daarnaast hebben wij ook moeite met het voorstel zoals het er nu ligt, ik heb mijn problemen daarmee
geuit. Wij zijn ons dan ook genoodzaakt om tegen dit voorstel te stemmen, dank u wel.

De  VOORZITTER:  Dank  u  wel.  Ik  zie  verder  geen  handen,  dan  gaan  we  stemmen  over  het
agendapunt het Fonds Ondernemend Groningen. Wie is voor het voorstel? Dat is de hele raad minus
de VVD. En daarmee is het voorstel aangenomen.

8.e: Grondexploitatie Meerstad 2010

De VOORZITTER: Gaan wij nu naar grondexploitatie Meerstad 2010. Ik heb aan het begin van de
vergadering  gezegd  dat  wij  de  behandeling  vertrouwelijk  gaan  doen.  Het  vaststellen  van  het
raadsvoorstel en eventuele stemverklaringen kunnen in de openbaarheid. Dus ik verzoek de publieke
tribune om ruimte te maken.

VERTROUWELIJKE BESPREKING

De VOORZITTER: Zitten we weer in de uitzending? Dan gaan we nu verder met  de ingediende
moties. 
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Motie (19) ‘Marketingstrategie Meerstad’ van de PvdA:

“De  gemeenteraad  van  Groningen,  in  vergadering  bijeen  op  17  november  2010,  besprekende  het
raadsvoorstel Grondexploitatie Meerstad 2010,
overwegende dat:

- het succes van Meerstad mede afhangt  van een goede marketingstrategie, waarin expliciet
aandacht  wordt  besteed aan de kernwaarden van Meerstad en de eisen en wensen van de
markt;

- er vooralsnog geen (gerichte) marketingstrategie is;
- een marketingstrategie aan de basis ligt van een doordachte verkoopbenadering;
- een marketingstrategie een instrument is om vast te stellen of Meerstad voldoende en effectief

wordt gepromoot;
verzoekt het college:

- Bureau Meerstad te vragen een marketingstrategie op te stellen om Meerstad te promoten en
hiermee de verkoop van woningen te stimuleren;

- deze marketingstrategie in de afzonderlijke gemeenteraden voor te leggen;
- de marketingstrategie jaarlijks te herijken en dit integraal te betrekken bij de behandeling van

de grondexploitatie Meerstad;
en gaat over tot de orde van de dag.”

Motie (20) ‘Transacties Meerstad’ van de Stadspartij:

“De  gemeenteraad  van  Groningen,  in  vergadering  bijeen  op  17  november  2010,  besprekende  de
grondexploitatie Meerstad 2010,
constaterende dat:

- journalisten na eigen onderzoek publiceerden, 5 november jl. Dagblad van het Noorden, over
verdachte transacties bij aan- en verkoop van gronden in Meerstad;

- deze aantijging een weerlegging behoeft;
vraagt:

- het college om een brief met nadere informatie over deze zaak;
en gaat over tot de orde van de dag.”

De VOORZITTER: We beginnen met  motie  nummer  19 van de PvdA over de marketingstrategie
Meerstad. Zijn er mensen die daar een stemverklaring over af willen leggen? Dat is de heer Seton,
CDA.

De heer SETON (CDA): Voorzitter, dank u wel. De marketingstrategie is een van de kritische punten
naar onze inschatting waar Meerstad mee verder kan komen en daarom steunen wij dit initiatief van de
PvdA.

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Voorzitter, een punt van orde. Volgens mij is er voordat er
stemmingen  zijn,  nog gelegenheid  voor  openbare  behandeling  van  het  stuk.  Er  was  mij  nog één
minuut gegeven om opmerkingen te maken of mag dat helemaal niet meer.

De  VOORZITTER:  Nee,  dat  had  in  het  vertrouwelijk  deel  gemoeten.  We hebben geen openbare
behandeling  meer,  alleen  een  stemverklaring.  Excuses  van  onze  kant  dat  het  fout  is  gelopen.
Stemverklaringen. De heer Eikenaar, SP.

De heer EIKENAAR (SP): Bedankt. Over motie 19, de marketingstrategie. Ik ben voor een goede
marketingstrategie, maar dat vind ik echt aan het bedrijf Meerstad en niet aan de politiek. Dus ik ga
ervan  uit  dat  ze  daar  goede  marketingstrategieën  weten  te  ontwikkelen  en  wij  zullen  dus  tegen
stemmen.
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Mevrouw JONGMAN  (ChristenUnie):  Wij  zullen  voor  deze  motie  stemmen.  We vinden  dat  het
bijdraagt aan een goede verkoopstrategie van Meerstad, zoals verwoord staat.

Mevrouw VAN DER VEGT (GroenLinks): Wij vinden het een goede motie om dezelfde reden als de
heer Seton, dus wij zullen voor stemmen.

De VOORZITTER: Dat waren de stemverklaringen. Gaan we stemmen over de motie van de PvdA
over de marketingstrategie. De heer Van Keulen? O, u was al aan het stemmen. Dat is proactief. Wie is
er voor motie nummer 19? Dat is de hele raad met uitzondering van de SP.
Gaan we naar motie nummer 20 van de Stadspartij. Wie wil daarover een stemverklaring afleggen? De
heer Eikenaar, SP.

De  heer  EIKENAAR (SP):  Ja,  op  zichzelf  ben  ik  hier  benieuwd naar,  maar  de  wethouder  heeft
toegezegd dat hij  alle stukken in de visietrommel  zou leggen, dus daarmee is de motie overbodig
geworden en zullen wij deze niet steunen.

De VOORZITTER: Andere stemverklaringen? De heer Seton, CDA.

De heer SETON (CDA): Wij delen de opvatting van de SP dat met de toezegging van het college op
zich aan de informatievraag is voldaan. Als daar dan weer onvoldoende informatie uitkomt, als we niet
tevreden zouden zijn met wat daar ligt, dan kunnen we weer verder kijken.

De VOORZITTER: Dank u wel, gaan we stemmen over motie nummer 20. Dat is de fractie van de
VVD en de Stadspartij, daarmee is de motie verworpen.
Gaan  we  naar  het  voorstel  zelf  betreffende  de  grondexploitatie  Meerstad.  Wie  wil  daar  nog  een
stemverklaring over afleggen? Mevrouw Krüders, Student en Stad.

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Ondanks dat ik mijn vragen niet heb kunnen stellen – ik zal
die schriftelijk aan het college stellen – stemmen wij voor het voorstel.

De  heer  SETON  (CDA):  Meerstad  is  een  lastig  dossier  in  deze  setting  gezien  de  recessie.  De
grondexploitatie die nu voorligt is ook volgens de CDA-fractie een stap in de goede richting. Wij
zullen met de andere fracties in de raad en het college in gesprek blijven over hoe we het best met de
risico’s kunnen omgaan, maar dit kunnen wij steunen.

De heer EIKENAAR (SP): Wij zullen de grondexploitatie steunen.  We zijn blij  dat  Meerstad wat
wordt ingedikt. Wel wil ik benadrukken dat Meerstad niet ons idee was, van ons mag het kleiner. Het
is jammer dat de economische omstandigheden daartoe dwingen.

De heer PRUMMEL (Stadspartij):  De Stadspartij  heeft  nog steeds vertrouwen in het  concept  van
Meerstad.  En  het  zal  in  welk  tempo  dan  ook  een  hele  mooie  wijk  van  Groningen  worden,  een
Pronkjewail, en dat zal met deze grondexploitatie ook nog wel lukken.

De VOORZITTER: Dan gaan we stemmen over het voorstel. Wie kan instemmen met het voorstel 8j,
Grondexploitatie Meerstad 2010? Dat is de hele raad en daarmee is het voorstel vastgesteld.

9. Moties Vreemd aan de orde van de dag

9.a: Motie Vreemd aan de orde van de dag betreffende de deelname van twee olifanten aan de intocht
van Sinterklaas (Partij voor de Dieren)
9.b: Motie Vreemd aan de orde van de dag betreffende de deelname van twee olifanten aan de intocht
van Sinterklaas (Partij voor de Dieren)

De VOORZITTER: Gaan wij naar het laatste agendapunt. De motie Vreemd aan de orde van de dag
van de Partij voor de Dieren. Ik zal even voor u nog de spreektijden aanduiden. De Stadspartij heeft
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nog drie minuten, de SP twee minuten en de ChristenUnie twee minuten. De rest van de fracties is
door de spreektijd heen, maar dat is niet zo erg, want we mogen in principe alleen stemverklaringen
afleggen. Het college mag nog wel reageren, twee minuten. We zullen kijken of dat lukt. We beginnen
met de heer Kelder, die heeft één minuut.

De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Dank u wel, voorzitter. U weet allemaal waar het over gaat,
ik  heb eigenlijk  in  mijn  vorige woordvoering hier  al  heel  veel  over  gezegd.  Ik kan het  mij  heel
makkelijk maken door allemaal foto’s en filmpjes te laten zien die heel gruwelijk zijn, die gaan over
trainingen van olifanten voordat een olifant of een ander wild dier zo tam kan worden als hij zou
moeten zijn bij de intocht van bijvoorbeeld Sint-Nicolaas. Dierenwelzijn heb ik het al over gehad, het
gaat ook over de veiligheid. Ik kan u ook allerlei filmpjes laten zien, ga ik ook niet doen, waarbij de
veiligheid van mensen om olifanten heen in gevaar is. Er zijn veel gevallen bekend de laatste jaren,
waarin een olifant die zijn dag niet heeft zomaar uitbreekt. Ik kan mij voorstellen dat een hond of kat
terug te fluiten valt, een paard eventueel nog in bedwang gehouden kan worden, maar een olifant niet.
Los hiervan blijkt een groot deel van de mensen – want het heeft nogal gespeeld de afgelopen tijd –
het een belachelijk idee te vinden dat zo’n Sinterklaasfeest opgetuigd moet worden met een exotisch
dier. Waarom is het Sinterklaasfeest niet gewoon het Sinterklaasfeest met de pieten, de stoomboot en
de pepernoten? Waarom moet hier per se een olifant bij aan te pas komen? Ik heb hier twee moties. De
eerste motie is dat ik gewoon wil dat het voor aanstaande zaterdag niet doorgaat en in de toekomst ook
verboden wordt. Ik weet niet of het de bedoeling is dat het college eerst nu reageert of dat ik de tweede
motie erbij indien. De tweede motie? De tweede motie is eigenlijk alleen als de eerste motie niet wordt
aangenomen om uit te zoeken of de deelname van wilde dieren bij evenementen, zoals een olifant bij
de intocht van Sinterklaas, in de toekomst verboden kan worden en vervolgens daadwerkelijk gebruik
te maken van deze mogelijkheden. Dan gaat het natuurlijk vooral ook om de veiligheid van mensen,
want ik weet dat je qua dierenwelzijn daar niet zo veel aan kan doen als gemeente. Wegens de tijd zal
ik het hierbij laten, dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel, u hebt allemaal de moties al gekregen. De heer Kelder heeft ze ook
goed aangeduid en voorgelezen, dat zal ik niet meer doen.

Motie  Vreemd  aan  de  orde  van  da  dag  (21)  ‘Deelname  van  twee  olifanten  aan  de  intocht  van
Sinterklaas’ van de Partij voor de Dieren:

“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 17 november 2010,
constaterende dat:

- er twee olifanten meelopen bij de intocht van Sinterklaas 20 november aanstaande;
- hierover veel weerstand bestaat bij de bevolking;
- deze weerstand niet alleen berust op overwegingen rond dierenwelzijn en veiligheid, maar ook

op het feit dat olifanten de Sinterklaastraditie aantasten, omdat een olifant in tegenstelling tot
pieten en pepernoten niet van oudsher tot deze traditie behoort;

overwegende dat:
- het domesticeren van wilde dieren zoals olifanten (ook al zijn ze in gevangenschap geboren)

altijd met geweld gepaard gaat;
- het  hier  twee  circusolifanten  betreft  en  dat  recent  wetenschappelijk  onderzoek  heeft

uitgewezen dat het welzijn van olifanten in circussen zeer slecht is;
- de deelname van een olifant een verkeerd signaal afgeeft,  namelijk dat het normaal  is om

wilde dieren uit te buiten omwille van commercieel belang;
- de veiligheid van omstanders gevaar kan lopen als gevolg van onvoorspelbaar gedrag van de

olifanten;
verzoekt het college:

- de  deelname  van  olifanten  aan  de  intocht  van  Sinterklaas  zaterdag  aanstaande  en  in  de
toekomst te verbieden op grond van de bedreiging van de openbare orde en veiligheid;

en gaat over tot de orde van de dag.”
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Motie  Vreemd  aan  de  orde  van  de  dag  (22)  ‘Deelname  van  twee  olifanten  aan  de  intocht  van
Sinterklaas’ van de Partij voor de Dieren:

“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 17 november 2010,
constaterende dat:

- er twee olifanten meelopen bij de intocht van Sinterklaas 20 november aanstaande;
- hierover veel weerstand bestaat bij de bevolking;
- deze weerstand niet alleen berust op overwegingen rond dierenwelzijn en veiligheid, maar ook

op het feit dat olifanten de Sinterklaastraditie aantasten, omdat een olifant in tegenstelling tot
pieten en pepernoten niet van oudsher tot deze traditie behoort;

overwegende dat:
- het domesticeren van wilde dieren zoals olifanten (ook al zijn ze in gevangenschap geboren)

altijd met geweld gepaard gaat;
- het  hier  twee  circusolifanten  betreft  en  dat  recent  wetenschappelijk  onderzoek  heeft

uitgewezen dat het welzijn van olifanten in circussen zeer slecht is;
- de deelname van een olifant een verkeerd signaal afgeeft,  namelijk dat het normaal  is om

wilde dieren uit te buiten omwille van commercieel belang;
- de veiligheid van omstanders gevaar kan lopen als gevolg van onvoorspelbaar gedrag van de

olifanten;
verzoekt het college:

- uit te zoeken of de deelname van wilde dieren bij evenementen, zoals een olifant bij de intocht
van Sinterklaas, in de toekomst verboden kan worden en vervolgens daadwerkelijk gebruik te
maken van deze mogelijkheden;

en gaat over tot de orde van de dag.”

De VOORZITTER: We gaan naar het college voor een reactie van wethouder Visscher.

Wethouder VISSCHER: Voorzitter, ja, zoals ons college ook heeft geschreven in de brief in antwoord
op de vragen van Partij voor de Dieren, geven wij ook voorkeur aan olifanten in het wild boven het
vangen en domesticeren voor menselijk plezier. Maar het gaat ons te ver om in deze situatie als lokaal
bestuur daar een uitgesproken standpunt in te nemen, ook omdat de bevoegdheid dierenwelzijn bij de
minister ligt met die nieuwe portefeuille. Deze olifanten zijn geboren in gevangenschap. Ik ga meteen
naar de motie nummer 21, want daar wordt gevraagd of op grond van bedreiging van de openbare orde
of we, of de burgemeester het wil verbieden. De burgemeester is degene die deze bevoegdheid heeft.
Dat  kan niet,  de burgemeester  kan zo’n vergunning weigeren op grond van de openbare orde,  de
openbare veiligheid, volksgezondheid of bescherming van het milieu. Daar is hier in deze situatie,
voor zover wij dat kunnen zien, geen sprake van. De tweede motie, daar wordt gevraagd om uit te
zoeken of we het kunnen verbieden. Voor zover ik dat nu kan overzien, kunnen we dat niet verbieden.
Maar in het  debat  over het  evenementenbeleid dat  we net  hebben gevoerd,  had de Partij  voor de
Dieren een andere suggestie gedaan. Ik zou in overweging kunnen geven dat u dat eens agendeert in
de  raad  en  dat  u  daar  eens  over  spreekt  als  raad.  Het  verbieden,  daar  zie  ik  zo  snel  geen
aanknopingspunten voor.

De VOORZITTER: Dank u wel. Wil de heer Kelder hier nog op reageren? Dan mag dat kort even.

De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Ja, nou, dat spreekt eigenlijk voor zich, denk ik.

De VOORZITTER: Dan kunnen we overgaan naar het stemmen over de moties. We beginnen met
motie nummer 21 en de heer Prummel, Stadspartij, wil een stemverklaring afleggen.

De heer PRUMMEL (Stadspartij): Voorzitter, een autoluwe binnenstad, ja, een olifantluwe binnenstad,
nee. Het is niet nodig. In de ogen van mijn fractie is de olifant al heel lang een gedomesticeerd dier.
Hannibal trok er al mee over de Alpen, ze worden gebruikt in bossen om bomen te rooien, er zijn
oorlogsolifanten. Dit zijn pretolifanten. Ik heb niet de indruk als ik die olifanten zie, dat zij vreselijk
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lijden. Net als paarden zijn ze gewoon getemd en ja, dan moet je nog wel eens laten zien wie de baas
is: de mens of het redeloze dier. Wij zullen niet voor de motie van de Partij voor de Dieren stemmen.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Over die olifanten. Als je kijkt naar paarden, daar zijn ook wel
filmpjes van te vinden op internet waarop Sinterklaas met zijn paard heel hard ervan doorrijdt. Volgens
mij  heeft  Jack  Spijkerman  er  een  heel  aantal  aan  elkaar  gemonteerd.  Ik  vind  dat  het  paard  bij
Sinterklaas hoort, om nu ineens de olifant ook te skippen, vind ik te ver gaan.

De heer DE ROOIJ (PvdA): In feite hebben wij hier hetzelfde probleem mee als met het verhaal van
die  circussen  de  vorige  keer.  De  heer  Kelder  komt  met  een  overtuigend  verhaal,  hij  brengt  het
tenminste gedreven, maar we kunnen niet aanstaande zaterdag al zeggen dat het niet mag. Dat kan
gewoon niet, dan is Sinterklaas van slag, het paard. Het tweede punt kun je volgens mij niet met een
motie Vreemd aan de orde van de dag regelen, omdat het een veel bredere draagwijdte heeft dan we op
dit moment kunnen overzien. Dus we zullen in beide gevallen tegen stemmen, nummer 21 omdat het
niet  kan  op  zo’n  korte  termijn,  maar  nummer  22  omdat  het  onderwerp  een  andere  behandeling
verdient. Dat moet je denk ik niet zo doen.

Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Ik ben een andere mening aangedaan dan de vorige spreker.
Als wij iets niet willen, dan gebeurt het niet. Dat het niet kan, geloof ik niet. Wel ben ik van mening
dat de motie een aantal overwegingen doet, waar ik het niet helemaal mee eens ben. Als wij niet over
zaken als openbare orde op deze manier kunnen besluiten en als de burgemeester dat wel zou kunnen,
dan ligt dat bij hem op het bordje en niet bij ons als raad. Ik ben wel van mening dat we hier nog naar
moeten gaan kijken. Ik ben het wel eens met de PvdA als zij zeggen dat dit daar misschien niet het
geschikte middel voor is.

De heer SETON (CDA): Wij zijn niet tegen deelname van olifanten. Als ik kijk naar motie 21, dan
lees ik dat als een verzoek aan de burgemeester, dus dat zou nog kunnen. Maar ik begrijp net van het
college dat  deze uitzonderingsgrond van  openbare  orde en  veiligheid niet  van toepassing is.  Dus
vandaar dat de motie niet kan. We zullen hem ook om die reden niet steunen en ook vanwege de korte
termijn. De tweede wat meer algemene motie, nummer 22, waarin wordt gevraagd om uit te zoeken of
deelname van wilde dieren, zoals een olifant, in de toekomst verboden kan worden, daar hebben wij
ook geen behoefte aan.

Mevrouw VAN DER MEULEN (D66): Het is een heel serieus onderwerp en heel goed dat de heer
Kelder het ook naar voren heeft gebracht. Helaas is het inderdaad wel een korte termijn, daarom zegt
onze  fractie  ook  dat  we  het  gewoon  niet  kunnen  maken.  We  sluiten  ons  dan  ook  aan  bij  de
woordvoering van het CDA.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): De eerste motie zullen wij niet steunen, omdat het inderdaad te kort
dag is. Voor de tweede motie willen we graag een hoofdelijke stemming aanvragen.

Mevrouw RADEMAKER (SP): Motie 21 zullen wij niet steunen, omdat Sinterklaas al over een paar
dagen is en de olifant wel mee mag. Motie 22, wij hebben problemen met overwegingspunt 2 over
circusolifanten,  want  in  de  beantwoording  van  de  vragen  van  de  Partij  voor  de  Dieren  wordt
gerefereerd aan het onderzoek naar deze olifanten. Maar wij zullen wel instemmen met de motie.

De heer MÖHLMANN (GroenLinks): Motie 21 zullen wij niet steunen, hoewel wij ook vinden dat die
olifant absoluut niet nodig is in zo’n optocht. Dit in tegenstelling tot nummer 22, daar willen we wel
mee instemmen.

De VOORZITTER: Dat waren de stemverklaringen. Beginnen we met motie 21. Wie is voor motie
21? Dat is alleen de Partij voor de Dieren, dan is die motie verworpen.
Gaan we naar motie 22. De meeste fracties hebben daarover al een stemverklaring afgelegd. Zijn er
nog fracties die dat niet hebben gedaan en dat alsnog willen doen? Dat is niet het geval. Dan kijk ik
even of we zover zijn. Wij zijn zover. Dan gaan we hoofdelijk stemmen.
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Uitslag hoofdelijke stemming:

VOOR: dhr. A.C.L. Rutte (VVD), dhr. G.J. Kelder (Partij voor de Dieren), mw. R.J.A.M. Krüders
(Student  en  Stad),  dhr.  A.  Sijbolts  (Stadspartij),  dhr.  M.D.  Blom  (VVD),  dhr.  M.T. Gijsbertsen
(GroenLinks),  mw.  M.  Dekker  (PvdA),  dhr.  V.G.F.  Möhlmann  (GroenLinks),  mw.  A.  Postma
(GroenLinks), mw. L.I. van der Vegt (GroenLinks),  dhr. J. Evenhuis (VVD), mw. S.A. Koebrugge
(VVD), mw. L.R. van Gijlswijk (SP), dhr. E. Eikenaar (SP), dhr. J.P. Dijk (SP), mw. H. Rademaker
(SP), dhr. J. Bolhuis (Stadspartij) en mw. A.M.J. Riemersma (Stadspartij).

TEGEN: dhr. H.J.M. Akkermans (D66), mw. G.E.J. van der Meulen (D66), dhr. P.S. de Rook (D66),
dhr. D. Jager (VVD), mw. A.K. Kuik (CDA), dhr. W. Moes (PvdA), dhr. A. de Rooij (PvdA), mw. C.E.
Bloemhoff (PvdA), dhr. R.O. Martens (PvdA), dhr. B. Baldew (PvdA), mw. E. van Lente (PvdA), dhr.
R.P. Prummel (Stadspartij), dhr. J. Seton (CDA), dhr. J.M. van Keulen (VVD), dhr. R. van der Schaaf
(PvdA), dhr. J. Spakman (PvdA), dhr. J.H. Luhoff (D66), mw. I.M. Jongman-Mollema (ChristenUnie),
dhr. M. Verhoef (ChristenUnie) en dhr. G.F.D. Offerman (Stadspartij).

De VOORZITTER: Het is heel spannend geweest,  maar  de tegenstemmers  hebben twee stemmen
meer  uitgebracht,  dus  de  motie  is  verworpen  met  twintig  stemmen  tegen.  Ik  sluit  hierbij  de
vergadering, niet nadat ik nog een keer de suggestie naar de Partij voor de Dieren heb herhaald die hier
gedaan  is  om dit  onderwerp  misschien  nog  eens  uitgebreider  te  bespreken.  Ik  dank  u  voor  uw
bijdragen en wel thuis.
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 LIJST VAN ONTVANGEN COLLEGEBRIEVEN VOOR DE RAAD VAN 
15 december 2010 
 

 
Nr.  Onderwerp Ontvangen d.d. Advies/afhandeling  
1. Verbeteracties informatie en 

financiering dienst SoZaWe 
17 nov. Via cie. W&I 

2. Evaluatie beleidsregels Direct 
Dialogue 

18 nov. Via cie. F&V  

3. Blauwe Dorp, herinrichting en 
riolering 

18 nov.  Via cie. B&V  

4. Integratie 18 nov. Via cie. O&W  
5.  Motie Bruisende Binnenstad 18 nov. Via cie. W&I 

6. Wijziging toezicht gemeenteraad op 
Openbaar Onderwijs Groep 
Groningen 

18 nov.  Via cie. O&W  

7. Koopzondagen 2011 18 nov. Via cie. W&I 
8. Evaluatie ondernemerstrefpunt 18 nov. Via cie. W&I 
9. Voortgang winterdienst 2010-2011 18 nov. Via cie. B&V 
10. Reactie college op de concern 

managementletter interim-controle 
2009 Ernst & Young Accountants 

19 nov. Via auditcommittee 

11. Techniekeducatie 23 nov. Via cie. O&W  
12.  Vertrouwelijke brief 24 nov. Via cie. R&W  
13.  Subsidiëring Martiniplaza 24 nov. Via cie. O&W  
14.  Informatie over nazorg ex-

gedetineerden 
25 nov. Via cie. O&W 

15. Invoering kostprijssystematiek  25 nov. Via cie. F&V  
16.  Sloop ACL-gebouw Lewenborg 25 nov. Via cie. R&W  
17. Afvalwatersanering woonschepen 25 nov. Via cie. B&V  
18. Oriëntatie voedselbeleid 25 nov. Via cie. B&V  
19 Uitspraak zaak Suiker Unie 26 nov. Via cie. R&W  
20 Uitstel beantwoording vragen ex 

art. 38 RvO van de PvdA 
26 nov. Tkn  

21 Voorontwerp-uitwerkingsplan 
Plutolaan 

2 dec. Via cie. R&W  

22 Evaluatie project MilieuStewards 2 dec. Via cie. B&V 
23 Evaluatie ecologisch beheer 2010 

en planning ecologisch beheer 2011 
2 dec. Via cie. B&V 

24 Toelichting rentebaten business 
case RegioTram 

2 dec. Via cie. B&V  

25 Privacy 3 dec. Via cie. F&V 
26 DaFinci 3 dec. Via cie. F&V 
27  Kansen voor jonge kinderen 7 dec. Via cie. O&W  
28 Stand van zaken experiment 

alleenstaande ouders 
9 dec. Via cie. O&W 

29 Boom Effect Analyse de 
Cortinghborg 

9 dec. Via cie. B&V 
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30 Prinsenhof 9 dec. Via cie. R&W 
31  Afhandeling moties begrotingsraad 

24 nov. 2010 
9 dec. Tkn  

32 Tarieven 2011 busvervoer 
Groningen en Drenthe 

9 dec. Via cie. B&V  

33 Aanbestedingsleidraad RegioTram 9 dec. Via cie. B&V 
34 Toezeggingen raadscommissie 

F&V van 1 december 2010 
9 dec. Betrekken bij tarievennota, 

punt 8e. 
35 Stadsstrand Euroborg 10 dec. Via cie. B&V 
36 Stand van zaken subsidieaanvraag 

REP Grote Markt-Forum 
15 dec. Op agenda raad 15 dec.  

37 Nacalculatie HOV-as West 
Koeriersterweg  

14 dec. Op agenda raad 15 dec.  
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LIJST VAN ONTVANGEN OVERIGE INGEKOMEN STUKKEN  
VOOR DE RAAD VAN  
                                                       15 december 2010 
 
 
 
Nr. Afzender + onderwerp  Ontvangen d.d Advies/afhandeling 

 
1. Vereniging Schone Veenderplas en 

omwonenden  te Lunteren:  oproep eisen 
te stellen aan storting in plassen. 

16 nov. Tkn  

2.  Dhr. A. Scheybeler: rapportage 
Stadspartij inzake Botros 

17 nov. Tkn  

3. Team Stopumts: Antennebeleid  18 nov. Tkn  
4. Dhr. B. Oost: ligplaatsen voor kleine 

boten – trailerhellingen 
19 nov. Naar college ter 

afhandeling  
5. OV Bureau: vaststelling tarieven 

busvervoer Groningen/Drenthe 2011 
19 nov. Tkn  

6.  Collegebrief aan Provinciale Staten: 
realisatiebesluit N361 

22 nov.  Tkn  

7. Mw. J. Ensing: verzoek verlenging inzet 
jongerenwerk in de Oosterpoort 

25 nov.  Tkn (ook ex. naar 
college ter afh.)  

8. Dhr. R. Bosch: bezuinigingen versus 
subsidiëring CBK.  

29 nov.  Naar college ter 
afhandeling  

9. Ouderenraad: Steun- en informatiepunten 
in de binnenstad 

29 nov. = afgehandeld via 
cie. F&V  

10.  Gem. Ombudsman; rapport 
klachtonderzoek bij de dienst SoZaWe 

29 nov. Tkn  

11. Café het Noorderstation, activiteiten café 1 dec. Tkn  
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15 december 2010. 
Nr. 6a. 
Naamgeving openbare ruimte. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2010, 
GR 10.2452571; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
de volgende namen te verlenen: 
 
I.   Ulgersmabuurt (De Hunze)   in te trekken: 
       A.  Van Ravensteynpad 
 
       te benoemen: 
                     1.  Van Ravesteynpad 

    
II.  Florabuurt      te benoemen: 
       1.  Flamingokade 
       2.  Pelikaanstraat 
       3.  Ibisstraat. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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15 december 2010. 
Nr. 6b. 
Slotcalculaties 2010. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2010, 
GR 10.2458328; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. de slotcalculaties 2010 vast te stellen; 
II. het nog te realiseren positieve resultaat ad € 2.780.000,-- van het project Piccardthofplas 

naar rato van realisatie in de komende jaren via resultaat-bestemming bij de betreffende 
gemeenterekeningen toe te voegen aan de reserve grondzaken; 

III. het positieve resultaat van het project Ontwikkelingslocaties ad € 574.000,-- bij 
resultaatbestemming bij de gemeenterekening 2010 toe te voegen aan de reserve 
grondzaken; 

IV. het nog te realiseren positieve resultaat van het project Winschoterdiep A ad  
€ 116.000,-- naar rato van realisatie de komende jaren via resultaatbestemming bij de 
betreffende gemeenterekeningen toe te voegen aan de reserve grondzaken; 

V. het positieve resultaat van het project Martini - Van Swieten ad € 1.488.000,-- ten 
gunste te brengen van het concernresultaat; 

VI. de betreffende complexen en projecten te liquideren; 
VII. het college te machtigen om de eventueel nog te maken kosten voor de slot- en 

nagecalculeerde projecten en de eventueel nog te verkrijgen inkomsten van deze 
projecten, door middel van een aan uw raad voor te leggen begrotingswijziging, nog te 
verrekenen met de reserve grondzaken respectievelijk de herstructurerings-middelen, 
voor zover met deze activiteiten nog geen rekening is gehouden bij de resultaatbepaling.  

 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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15 december 2010. 
Nr. 6c. 
Herziene exploitatiebegroting Eemspoort. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2010, 
GR 10.2458334; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. de herziene exploitatiebegroting van het project Eemspoort vast te stellen en de totale 

kosten te bepalen op € 46.965.000,--; 
II. de kosten voor de aansluiting Europaweg te dekken uit de opbrengsten van de 

grondexploitatie Eemspoort en een bijdrage uit de grondexploitatie Roodehaan; 
III. voor het project Eemspoort een aanvullend uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van 

€ 1.796.000,-- . Het totaal beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet komt daarmee uit op € 
46.965.000,-- van de totaal begrote kosten van € 46.965.000,--; 

IV. de gemeentebegroting 2010 te wijzigen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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15 december 2010. 
Nr. 6d. 
Aanschaf 5 nieuwe parkeerautomaten Kop van Oost. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2010, 
GR 10.2460763; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. in te stemmen met de aanschaf van 5 parkeerautomaten voor de Kop van Oost; 
II. een krediet beschikbaar te stellen van € 50.000,--; 
III. de dekking van de kapitaallasten en het onderhoud voor een periode van vijf jaar uit de 

exploitatie van het Parkeerbedrijf te betalen;  
IV. de gemeentebegroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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15 december 2010. 
Nr. 6e. 
Actualisering integrale grondexploitatie Oosterhamriktracé per 1 juli 2010. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2010, 
GR 10.2465144; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I de integrale geactualiseerde grondexploitatie Oosterhamriktracé vast te stellen en de 

totale kosten te bepalen op € 56.175.700,--; 
II de kosten te dekken uit: 

a. grondopbrengsten uit de verkoop van gronden voor woningen, kantoren en  
  bedrijven € 34.929.000,--; 
b. bijdrage derden € 3.019.000,--; 
c. post onvoorzien € 500.000,--; 
d. ISV-wijkvernieuwing 2010 en IPSV-wijkvernieuwing € 927.000,--; 
e. incidenteel nieuwbeleid 2006 woningbouw € 1.232.000,--; 
f.  structureel nieuwbeleid woningbouw 2007 € 1.352.000,--; 
g. structureel nieuwbeleid woningbouw 2006-2010 € 1.953.000,--; 
h. beheeropbrengsten € 500.000,--; 
i.  reserve grondzaken 2010 € 6.700.000,-- contante waarde, waardoor het  
  tekort op eindwaarde van € 11.764.000,-- wordt afgedekt; 

III  voor het project Oosterhamriktracé tot en met eind 2012 een vervolg 
uitvoeringskrediet te verstrekken van € 9.275.000,-- .Het totaal beschikbaar 
uitvoeringskrediet komt daarmee uit op € 39.955.000,--; 

IV het beschikbaar stellen van de structureel nieuwbeleidsmiddelen 2006-2010 
stimulering woningbouwproductie groot € 1.953.000,--; 

V de gemeentebegroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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15 december 2010. 
Nr. 6f. 
Kredietaanvraag samering riolering 2011. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2010, 
GR 10.2463706; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. een bruto krediet beschikbaar te stellen van € 13.564.000,-- (inclusief  

€ 1.692.000,-- geraamde afdracht BCF-egalisatiereserve) voor sanering riolering 
programma 2011; 

II. de gemeentebegroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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15 december 2010. 
Nr. 6g. 
Begrotingswijziging ten behoeve van de sanering ter plaatse van het Helperplein. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2010, 
GR 10.2464180; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. een krediet beschikbaar te stellen van € 200.000,-- voor het saneren van de tuinen en de 

perken aan de voorzijde; 
II. de gemeentebegroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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15 december 2010. 
Nr. 6h. 
Wijziging Verordening havengeld. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2010, 
GR 10.2463709; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. een tarief van € 150,-- vast te stellen voor het innemen van een ligplaats voor kleine 

bootjes op vijf aangewezen locaties; 
II. de in de Verordening havengeld opgenomen tarieven met 0,9% te verhogen;  
III. de in ontwerp overgelegde Verordening havengeld 2011 vast te stellen; 
IV. de Verordening havengeld 2011 bekend te maken door plaatsing in het gemeenteblad en 

te publiceren in de Groninger Gezinsbode. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
 
 
 
 
 
 
15 december 2010 
Nr. 6h. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2010, 
GR 10.2463709; 
 
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet; 
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HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van havengeld 2011. 
 
 
Aard van de heffing en algemene bepalingen 
 
Artikel 1 
1. Onder de naam havengeld worden rechten geheven voor het gebruik van de in de 

gemeente gelegen wateren die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn en voor 
de scheepvaart toegankelijk zijn. 

2. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
a. haven : de in de gemeente gelegen wateren die bij de gemeente in beheer of 

in onderhoud zijn en voor de scheepvaart toegankelijk zijn; 
b. havenmeester : teamleider havenwezen van de afdeling Stedelijk Beheer van de 

directie Stadsbeheer van de dienst Ruimtelijke Ordening en 
Economische Zaken; 

c. vaartuig : elk lichaam dat is vervaardigd dan wel bestemd of geschikt is om 
wegens zijn drijfvermogen te water te worden gebruikt of bewaard; 

d. zeevaartuig : elk vaartuig dat wordt gebruikt tot de vaart ter zee of daartoe is 
bestemd; 

e. binnenvaartuig : elk ander vaartuig dat niet wordt gebruikt noch is bestemd voor de 
vaart ter zee en met uitzondering van de hierna te noemen 
vaartuigen; 

f. pleziervaartuig : een vaartuig dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de recreatie; 
g. woonboot : een vaartuig uitsluitend of hoofdzakelijk als woning gebruikt of tot 

woning bestemd; 
h. vaste ligplaats : een ligplaats waar een woonboot reeds tenminste een jaar met niet 

meer dan incidentele onderbrekingen aanwezig is; 
i. ton : een gewichtseenheid van 1.000 kilogram; 
j. laadvermogen : het in tonnen uitgedrukt verschil tussen de zoetwaterverplaatsing 

van een vaartuig bij grootste toegelaten diepgang en die van het 
ledige vaartuig, zoals dit blijkt uit zijn geldige meetbrief of 
daarmee gelijk te stellen document; 

k. bruto tonnage : de inhoud van een vaartuig in gewichtstonnen; 
l. dag : een aaneengesloten tijdvak van 24 uren; 
m. maand : een aaneengesloten tijdvak van 30 dagen; 
n. zomerseizoen : de periode van 1 april tot en met 31 oktober. 

3. Afgezien van de in artikel 6 vermelde tarieven voor zeevaartuigen zijn de in deze 
verordening vermelde tarieven inclusief omzetbelasting (BTW).  

 
 
Belastingplicht 
 
Artikel 2 
Belastingplichtig is de eigenaar, de reder, de schipper, de huurder of de gebruiker van het 
vaartuig. 
 
 
Aanvang belastingplicht 
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Artikel 3 
1. De belastingplicht vangt aan bij het afmeren in de haven. 
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt een vaartuig geacht de haven niet 

opnieuw binnen te varen, indien:  
a. het vaartuig de haven is uitgevaren uitsluitend met het doel om een ander gedeelte 

van de haven te bereiken; 
b. het vaartuig de haven is uitgevaren uitsluitend voor het maken van een proefvaart; 
c. het schepen betreft waarvoor havengeld ingevolge artikel 7, eerste lid, onder e, wordt 

geheven. 
 
 
Heffingsgrondslag 
 
Artikel 4 
1. Grondslag voor de berekening van het recht voor een zeevaartuig is: 
 a. de bruto tonnage van het zeevaartuig; 
 b. het aantal tonnen geloste of ingenomen lading. 
2. Grondslag voor de berekening van het recht voor een binnenvaartuig is het aantal tonnen 

laadvermogen. 
3. Grondslag voor de berekening van het recht voor een charterschip, passagiersschip of 

sleepboot is het aantal m² dat wordt verkregen door het product van de in meters 
uitgedrukte grootste lengte en breedte. 

4. Grondslag voor de berekening van het recht voor een pleziervaartuig is de lengte van 
het vaartuig, uitgedrukt in meters. 

5. Grondslag voor de berekening van het recht voor een woonboot zonder vaste ligplaats 
is het aantal m2 dat wordt verkregen door het product van de in meters uitgedrukte 
grootste lengte en breedte. 

 
 
Wijze van heffing 
 
Artikel 5 
1. De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennis-

geving, nota of andere schriftuur. 
2. De rechten moeten aan het gemeentelijk havenkantoor worden voldaan binnen 24 uren na 

de aanvang van de belastingplicht en vervolgens, ingeval van voortgezet gebruik van de 
haven, op de eerste werkdag van elk van de volgende tijdvakken, met dien verstande dat 
de rechten in ieder geval op de eerste vordering van een met de inning belaste ambtenaar 
moeten worden voldaan. 

3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel moeten de rechten, in de 
door of namens de havenmeester te bepalen gevallen, worden voldaan binnen één maand 
na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving, de nota of de andere schriftuur. 

 
 
Zeevaarttarief 
 
Artikel 6 
Voor een zeevaartuig bedraagt het recht, voor elk tijdvak van een maand of een gedeelte 
daarvan, € 0,36 per bruto tonnage vermeerderd met € 0,58 per ton in de haven geloste en/of 
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ingenomen lading, met dien verstande dat het recht niet meer zal bedragen dan € 1,13 per 
bruto tonnage. 
 
 
Binnenvaarttarief 
 
Artikel 7 
1. Voor een binnenvaartuig bedraagt het recht: 

a. € 0,07 per ton laadvermogen, voor elk tijdvak van drie dagen of een gedeelte 
daarvan, met een minimum van € 6,80; 

b. € 0,13 per ton laadvermogen, voor elk tijdvak van zeven dagen of een gedeelte 
daarvan, met een minimum van € 6,48; 

c. € 0,23 per ton laadvermogen, voor elk tijdvak van veertien dagen of een gedeelte 
daarvan, met een minimum van € 8,01; 

d. € 1,37 per ton laadvermogen, voor elk tijdvak van drie maanden of een gedeelte 
daarvan, met een minimum van € 52,50; 

e. voor elk tijdvak van drie maanden of een gedeelte daarvan indien het vaartuig 
gedurende dit tijdvak de haven regelmatig in- en uitvaart: 
1. € 1,37 per ton laadvermogen met een minimum van € 52,50 voor een vaartuig 

kleiner dan 38 ton; 
2. € 2,60 per ton laadvermogen voor een vaartuig van 38 ton of groter. 

2. Voor een binnenvaartuig, waarin wordt geladen of waaruit wordt gelost, dat passagiers 
inscheept of ontscheept of dat een sleepdienst verricht, geldt tarief b of hoger.  

 
 
Pleziervaartuigtarief 
 
Artikel 8 
1. Het recht voor het innemen van een ligplaats met een pleziervaartuig wordt geheven 

naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende 
tarieventabel; 

2. Het recht voor het innemen van een ligplaats met een pleziervaartuig in de daartoe 
krachtens artikel 15 van de Verordening openbaar vaarwater 2006 aangewezen locaties 
bedraagt € 150,-- per zomerseizoen.   
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Tarief woonboot zonder vaste ligplaats 
 
Artikel 9 
Voor een woonboot zonder vaste ligplaats bedraagt het recht € 0,13 per m² per maand of een 
gedeelte daarvan. 
 
 
Bepaling verblijfsduur 
 
Artikel 10 
Voor de toepassing van de tarieven genoemd in de artikelen 6 en 7, worden ter bepaling van 
de duur van het verblijf in de haven niet in aanmerking genomen: 
a. de dag van aankomst, wanneer het vaartuig na 16.00 uur in de haven aankomt, en de 

onmiddellijk daarop aansluitende zaterdag, zondag of algemeen erkende Christelijke 
feestdag(en), tenzij het vaartuig op één van deze dagen wordt geladen of gelost; 

b. de zaterdag, zondag of algemeen erkende Christelijke feestdag(en), indien de rechten 
worden voldaan door middel van het driedagentarief (artikel 7, eerste lid, onder a) 

c. de dag van vertrek, wanneer het vaartuig vóór 09.00 uur de haven verlaat, en de 
onmiddellijk daaraan voorafgegane zondag of algemeen erkende Christelijke 
feestdag(en), tenzij het vaartuig op één van deze dagen wordt geladen of gelost. 

 
 
Vrijstellingen 
 
Artikel 11 
De in deze verordening bedoelde rechten worden niet geheven voor: 
a. het vaartuig, behorende bij een vaartuig waarvoor reeds rechten worden geheven op 

grond van deze verordening; 
b. rijks-, provinciale en gemeentelijke vaartuigen, voorzover niet ingericht of in gebruik 

voor vervoer of opslag van goederen ten behoeve van op commerciële voet ingerichte 
bedrijven; 

c. hospitaalvaartuigen, als bedoeld in de Wet van 30 december 1905, Stbl. 383; 
d. een zeevaartuig of een binnenvaartuig dat de haven binnen vier uren na aanvang van de 

 belastingplicht weer verlaat, tenzij het vaartuig wordt geladen of gelost; 
e. een vaartuig waarvoor roerende-zaakbelastingen worden geheven ingevolge de 

Verordening roerende-zaakbelastingen. 
 
 
Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Artikel 12 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de 
heffing en de invordering van het havengeld. 
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Inwerkingtreding en citeertitel 
 
Artikel 13 
1. De Verordening havengeld van 26 november 2008, nr. 6e, laatstelijk gewijzigd bij 

raadsbesluit van 16 december 2009, nr. 7c, wordt ingetrokken met ingang van de in het 
derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van 
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking. 
3. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2011. 
4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening havengeld 2011". 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
 
De griffier,      De voorzitter, 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden    dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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15 december 2010. 
Nr. 6i. 
Nacalculatie 2010 HOV-as West Koeriersterweg. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2010, 
GR 10.2463707; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. de nacalculatie van het project HOV-as West Koeriersterweg vast te stellen; 
II. het project HOV-as West Koeriersterweg te liquideren; 
III. het college te machtigen om de eventueel nog te maken kosten voor het project en de 

eventueel nog te verkrijgen inkomsten nog te verrekenen met de herstructu-
reringsmiddelen, voor zover met deze activiteiten nog geen rekening is gehouden bij de 
resultaatbepaling. 

 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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15 december 2010. 
Nr. 6j. 
Verkeerssituatie Stadspark. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2010, 
GR 10.2465143; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. akkoord te gaan met de inzet van verkeersregelaars op de botrotonde Laan Corpus den 

Hoorn; 
II. de kosten van deze inzet ad € 45.000,-- ten laste te brengen van en te dekken uit de post 

onvoorzien binnen de lopende exploitatie Langman (Zuidelijke Ringweg Groningen 
fase 1); 

III. de gedeeltelijk aangelegde rechtsaffer Concourslaan/Westelijke Ringweg tot nadere 
besluitvorming gesloten te laten. 

 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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15 december 2010. 
Nr. 6k. 
Visie Kerngebied Kardinge. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2010, 
GR 10.2441714; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. € 50.000,-- te onttrekken aan de Reserve Recreatiegebied Kardinge ten behoeve van de 

ontwikkelingskosten voor de afronding van de Visie Kerngebied Kardinge; 
II. de gemeentebegroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigingen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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15 december 2010. 
Nr. 6l. 
Sport op Orde nacalculaties. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2010, 
GR 10.2452573; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. de nacalculaties voor de projecten sportparken ’t Noorden/De Parrel, renovatie  

Helperzwembad, sportpark Vinkhuizen I, renovatie zwembad De Parrel en coating 
zwembad de Papiermolen vast te stellen;   

II. een aanvullend krediet van € 59.022,-- beschikbaar te stellen voor de bouw van was-
kleedaccommodatie, clubaccommodatie en aanleg van een kunstgrasveld op 
sportparken 't Noorden/De Parrel en de kapitaallasten van dit aanvullende krediet te 
dekken uit de vrijval van de kapitaallasten op de overige 
nagecalculeerde investeringen ad € 277.766,--; 

III. een aanvullend krediet van € 172.063,-- beschikbaar te stellen voor de renovatie van 
het Helperzwembad en de kapitaallasten van dit aanvullende krediet te dekken uit de 
vrijval van de kapitaallasten op de overige nagecalculeerde investeringen ad € 
277.766,--; 

IV. een bedrag van € 814.000,-- te doteren aan de bestemmingsreserve Sport op Orde; 
V. de gemeentebegroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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15 december 2010. 
Nr. 6m. 
Aanvullend krediet ten behoeve van de Nassauschool, Anne Frank en Sporthal Lewenborg. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2010, 
GR 10.2458332; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. een aanvullend krediet van € 185.000,-- beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw 

van Anne Frank school en de kapitaallasten te dekken uit het budget 
onderwijshuisvesting; 

II. een aanvullend krediet van € 131.000,-- beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw 
van de Nassauschool en de kapitaallasten te dekken uit het budget 
onderwijshuisvesting; 

III. een aanvullend krediet van € 76.000,-- beschikbaar te stellen voor de herbouw van 
de Sporthal Lewenborg en de kosten te dekken uit bijdragen van RO/EZ en de 
Milieudienst; 

IV. de gemeentebegroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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15 december 2010. 
Nr. 6n. 
Nacalculatie nieuwbouw 1e Openbare Montessorischool. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2010, 
GR 10.2458335; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
de nacalculatie van de nieuwbouw voor de 1e Openbare Montessorischool vast te stellen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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15 december 2010. 
Nr. 6o. 
Wijziging ASV Migranten. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 december 2010, 
GR 10.2458333; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. de verordening tot wijziging van de Algemene subsidieverordening 2002 gemeente 

Groningen vast te stellen; 
II. de verordening tot wijziging van de Algemene subsidieverordening bekend te maken 

door plaatsing in het gemeenteblad en te publiceren in de Groninger Gezinsbode. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
 
 
 
 
 
15 december 2010. 
Nr. 6o. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 december 2010 inzake de 
subsidieregeling Migranten, 
GR 10.2458333; 
 
Gelet op de Integratienota Nu Ritsen! en op de Uitvoeringsnota Zelforganisaties 2011-2014; 
 
Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
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Gelet op hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is de toekenning van subsidies voor Migranten bij 
verordening te regelen; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de volgende Verordening tot wijziging van de Algemene Subsidieverordening 
van de gemeente Groningen; 
 
 
Artikel I Wijziging verordening 
 
In hoofdstuk 2 (Subsidies OCSW) wordt afdeling 5 (Migranten) ingetrokken en vervangen 
door een nieuwe afdeling 5 (Migranten) inclusief toelichting luidende: 
 
Afdeling 5 Migranten 
 
Paragraaf 1 Algemeen 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze afdeling wordt verstaan onder: 
1. Integratie : het proces dat leidt tot zelfredzaamheid van etnisch 

culturele groepen in de samenleving in economisch, 
educatief, sociaal en cultureel opzicht. 

2. Emancipatie : het streven naar gelijke kansen en eerlijke maat-
schappelijke verhoudingen voor vrouwen en mannen. 
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3. Dialoog : een gesprek tussen meerdere personen of groepen gericht 

op het vergroten van het wederzijds begrip over thema’s 
op het gebied van integratie of emancipatie. 

4. Zelforganisatie : een rechtspersoon die opgericht en bestuurd wordt door de 
in Groningen aanwezige niet-westerse etnisch culturele 
gemeenschappen en die functioneert op basis van de inzet 
van vrijwilligers. 

5. Niet-westerse etnisch 
culturele gemeenschap 

: een niet-westerse etnisch culturele gemeenschap bestaat 
uit personen met als land van herkomst van de persoon 
zelf of van minimaal één van zijn ouders Turkije of een 
land buiten Europa met uitzondering van Indonesië 
(exclusief de Molukken), Japan, Australië, Nieuw 
Zeeland, Canada en de Verenigde Staten. 

6. Koepelorganisatie : overkoepelend orgaan van en voor Groninger zelf-
organisaties, dat zich richt op belangenbehartiging, 
bevordering van samenwerking en afstemming en een 
bijdrage levert aan de bewustwording, participatie en 
integratie van migranten. 

7. Platform voor religie en 
levensbeschouwing 

: een samenwerkingsverband van in Groningen aanwezige 
religies en levensbeschouwingen dat tot doel heeft de 
onderlinge samenwerking, respect en solidariteit tussen 
verschillende religieuze en levensbeschouwelijke 
groeperingen, maar ook tussen burgers algemeen te 
bevorderen.  

8. Vrouwenemancipatie : activiteiten die tot doel hebben de gelijkwaardige positie 
en de maatschappelijke participatie van vrouwen te 
bevorderen. 

9. Vervolgaanvraag : Een subsidieaanvraag afkomstig van een aanvrager aan 
wie in het direct voorafgaande jaar voor in hoofdzaak 
dezelfde activiteiten subsidie was verleend. 

 
Paragraaf 2 Basissubsidies 
 
Artikel 2 Te subsidiëren activiteiten 
Het college kan aan zelforganisaties een basissubsidie verlenen in de kosten van het optreden 
als netwerkpartner voor de gemeente Groningen. 
 
Artikel 3 Grondslag van de subsidie 
1. De subsidie voor de in artikel 2 genoemde activiteiten bedraagt per zelforganisatie: 

a. bij een omvang van de etnische groep van 50 tot 500 inwoners € 1.250,-- per jaar; 
b. bij een omvang van de etnische groep van 501 tot 1.000 inwoners € 2.500,-- per jaar; 
c. bij een omvang van de etnische groep van meer dan 1.000 inwoners € 5.000,-- per 

jaar. 
2. Bepalend voor de omvang van de in lid 1 bedoelde etnische groep is de tabel Bevolking 

per herkomst per 1 januari van de Gemeentelijke Basisadministratie in het jaar 
voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd. 

3. Per etnische groepering komen niet meer dan twee zelforganisaties voor basissubsidie in 
aanmerking. De subsidie per zelforganisatie bedraagt dan de helft van de in lid 1 
genoemde bedragen met een minimum van € 1.250,--. 
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4. Als de omvang van de in lid 1 bedoelde etnische groep niet kan worden vastgesteld, 
bedraagt de basissubsidie maximaal € 1.250,-- per zelforganisatie. 

 
Artikel 4 Subsidieplafond 
1. Het subsidieplafond voor basissubsidies is gelijk aan het in de begroting daarvoor 

opgenomen bedrag. 
2. Als het totaal van de subsidieaanvragen hoger is dan het beschikbare subsidiebudget, 

wordt dat budget als volgt verdeeld: 
a. Als eerste komen in aanmerking op tijd ingediende vervolgaanvragen; 
b. Als tweede komen in aanmerking op tijd ingediende andere aanvragen; 
c. Als het beschikbare budget ontoereikend is voor de in a. of b. bedoelde verdeelwijze, 

wordt het beschikbare budget naar evenredigheid over de in aanmerking komende 
aanvragen verdeeld. 

 
Artikel 5 De subsidieaanvraag 
1. De aanvraag voor een basissubsidie moet zijn voorzien van een activiteitenplan waarin 

een beschrijving moet zijn opgenomen van:  
a. de doelgroep waarvoor de activiteiten worden uitgevoerd,; 
b. de verwachte deelname aan de activiteiten en 
c. de eigen bijdrage die van de deelnemers aan de activiteiten wordt geheven. 

2. Aanvragen voor basissubsidie moeten in bezit zijn van het college uiterlijk op 1 oktober 
voor het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd. 

 
Artikel 6 Nadere verplichtingen 
Een zelforganisatie aan wie een basissubsidie is verleend, is verplicht als gesprekspartner voor 
het college te fungeren over: 
a. algemene zaken die betrekking hebben op onderwerpen op het gebied van integratie; 
b. specifieke zaken die betrekking hebben op de achterban van de subsidieontvangende 

zelforganisatie. 
 
Paragraaf 3 Activiteitensubsidies 
 
Artikel 7 Te subsidiëren activiteiten 
Het college kan een activiteitensubsidie verlenen aan een zelforganisatie of een maat-
schappelijke organisatie als de activiteit gericht is op één of meer van de volgende 
doelen: integratie, emancipatie en dialoog. 
 
Artikel 8 Grondslag van de subsidie 
De subsidie voor de in artikel 2 genoemde activiteiten bedraagt per zelforganisatie 100% van 
de noodzakelijke kosten onder aftrek van de hierop betrekking hebbende baten. 
 
Artikel 9 Subsidieplafond 
1. Het subsidieplafond voor activiteitensubsidies is gelijk aan het in de begroting daarvoor 

opgenomen bedrag. 
2. Als het totaal van de subsidieaanvragen hoger is dan het beschikbare subsidiebudget, 

wordt dat budget over de in aanmerking komende, op tijd ingediende aanvragen verdeeld 
op basis van de volgorde waarop ze bij het college zijn binnengekomen. 
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Artikel 10 De subsidieaanvraag 
De aanvraag voor activiteitensubsidie moet uiterlijk acht weken voor het begin van de 
activiteiten in bezit zijn van het college. 
 
Artikel 11 Nadere verplichtingen 
1. De activiteit komt aantoonbaar tot stand in samenwerking met één of meer Groninger 

zelforganisaties en/of één of meer etnisch-culturele gemeenschappen uit de stad 
Groningen. 

2. De activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd is aanvullend op het activiteitenaanbod op 
het bestaande activiteitenaanbod van lokale maatschappelijke voorzieningen. 

 
Artikel 12 Aanvullende weigeringgronden 
1. Een aanvrager komt voor dezelfde activiteit ten hoogste drie jaren achtereen voor 

activiteitensubsidie in aanmerking. 
2. Het college weigert subsidieaanvragen voor activiteiten op het gebied van ontspanning, 

ontmoeting in eigen kring, politiek, religie of levensbeschouwing. 
 
Paragraaf 4   Specifieke subsidies 
 
Artikel 13 Te subsidiëren activiteiten 
1. Het college kan aan de koepelorganisatie voor Groninger zelforganisaties subsidie 

verlenen voor activiteiten die zijn gericht op minstens drie van de volgende doelstellingen: 
a. het signaleren, aankaarten en bewaken van zaken en gebeurtenissen die migranten en 

migrantenorganisaties aangaan. 
b. Het bevorderen van het inburgeringproces, met inachtneming van de eigen identiteit 

en daarbij behorende culturele behoeften, middels de aangesloten zelforganisaties. 
c. Het bevorderen van de onderlinge samenwerking van haar leden. 
d. Het stimuleren van samenwerken met andere sociaal-maatschappelijke organisaties en 

instellingen. 
e. Een bijdrage leveren aan de bewustwording, participatie en integratie van de 

migrantengroepen in de samenleving en functioneren als spreekbuis c.q. 
belangenbehartiger voor deze zelforganisaties. 

2. Het college kan aan een platform voor religie en levensbeschouwing subsidie verlenen 
voor: 
a. activiteiten die zijn gericht op de rol van gespreks- en netwerkpartner van de gemeente 

en van maatschappelijke organisaties in de gemeente Groningen; 
b. het gezamenlijk naar buiten treden met activiteiten ter bevordering van de dialoog 

tussen de deelnemende religies en levensbeschouwingen en de inwoners van de 
gemeente Groningen. 
 

Artikel 14 Grondslag van de subsidie 
1. De subsidie voor de in artikel 13 genoemde activiteiten bedraagt € 2.500,-- per jaar. 
2. Per jaar komt ten hoogste één koepelorganisatie en één platform voor subsidie in 

aanmerking. 
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Artikel 15 Subsidieplafond 
1. De subsidieplafonds voor de in artikel 13 lid 1 respectievelijk lid 2 genoemde activiteiten 

is gelijk aan het in de begroting daarvoor opgenomen bedrag. 
2. Als het totaal van de subsidieaanvragen hoger is dan het beschikbare subsidiebudget, 

wordt het beschikbare budget als volgt verdeeld: 
a. als eerste komen voor subsidie in aanmerking vervolgaanvragen die bij het college 

zijn ingediend op 1 oktober voor het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd. 
b. Als na bovenstaande verdeelwijze nog een deel van het subsidiebudget resteert hebben 

subsidieaanvragen afkomstig van de koepel respectievelijk het platform met de meeste 
aangesloten zelforganisaties respectievelijk religies en levensbeschouwingen voorrang 
boven andere aanvragen. 
 

Artikel 16 De subsidieaanvraag 
De vervolgaanvraag voor een specifieke subsidie moet in bezit zijn van het college op  
1 oktober voor het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd. 
 
Artikel 17 Nadere verplichtingen 
1. De koepelorganisatie is verplicht elke Groninger zelforganisatie als lid toe te laten. 
2. Het platform is verplicht om deelname toe te staan van vertegenwoordigingen van elke 

religie of levensbeschouwing die actief in de gemeente Groningen beleden wordt. 
 
Artikel II. Inwerkingtreding 
 
1. Deze afdeling 5 (Migranten) treedt in werking op 1 januari 2011. 
2. Met ingang van 1 januari 2011 is de huidige afdeling 5 (Migranten) vervallen met dien 

verstande dat hij van kracht blijft voor de vaststelling van subsidies die krachtens deze 
afdeling waren verleend. 

 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden.                dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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15 december 2010. 
Nr. 6p. 
Wijziging ASV door nieuw inkoopbeleid. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2010, 
GR 10.2444007; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. de wijzigingsverordening van de Algemene subsidieverordening gemeente Groningen 

2002, hoofdstuk 1 Algemeen deel vast te stellen; 
II. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het gemeenteblad en te publiceren in de 

Groninger Gezinsbode; 
III. dit besluit in werking te laten treden op de eerste dag nadat het besluit is 

bekendgemaakt. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
 
 
 
 
 
15 december 2010. 
Nr. 6p. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Groningen van 1 november 2010 
GR 10.2444007; 
 
Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
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HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de verordening tot wijziging van de Algemene subsidieverordening gemeente 
Groningen 2002: 
 
Artikel I.  Wijziging verordening 
De Algemene subsidieverordening gemeente Groningen 2002, Hoofdstuk 1 Algemeen wordt 
als volgt gewijzigd. 
 
Aan hoofdstuk 1 Algemeen deel van de ASV wordt een nieuw artikel 1a toegevoegd, die 
komt te luiden: 
Artikel 1a Doelomschrijvingen 
Subsidies kunnen worden verstrekt voor de in de volgende hoofdstukken vermelde activiteiten 
en volgens de in deze verordening gestelde voorwaarden, waarbij voor de onderwerpen 
welzijn, zorg, re-integratie en onderwijs als belangrijk doel tevens geldt het behoud en de 
versterking van de lokale infrastructuur.  
 
Artikel II.  Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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15 december 2010. 
Nr. 6r. 
Nieuw financieel systeem, project DaFinci. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2010, 
GR 10.2458330; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. kennis te nemen van de voortgang van het project DaFinci; 
II. een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 460.000,-- en dit te dekken binnen 

de oorspronkelijke beschikbare middelen 
III. € 400.000,-- te onttrekken aan de bestemmingsreserve CIO; 
IV. de gemeentebegroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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15 december 2010. 
Nr. 6r. 
Nieuw financieel systeem, project DaFinci. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2010, 
GR 10.2458330; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 460.000,-- en dit te dekken binnen 

de oorspronkelijke beschikbare middelen 
II. € 400.000,-- te onttrekken aan de bestemmingsreserve CIO; 
III. de gemeentebegroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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15 december 2010. 
Nr. 6s. 
Begroting 2011 en jaarrekening 2009 Groninger Archieven. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2010, 
GR 10.2458329; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. op basis van de cijfers van de jaarrekening 2009, in afwijking van het bepaalde in de 

gemeenschappelijke regeling, voor een beperkte periode in te stemmen met een 
percentage van de maximumomvang van de reserves van 12,7% van de gezamenlijke 
bijdragen van Rijk en gemeente; 

II. de Groninger Archieven te verzoeken de begroting 2011 op het onderdeel Reserves en 
voorzieningen aan te passen zoals in de toelichting "Bezuinigingen en 
reservecapaciteit" aangegeven; 

III. in te stemmen met de begroting 2011 van de Groninger Archieven met inachtneming 
van voorstel III. 

 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
 



 

Raadsvoorstel - gr10.2458339

316



 

Raadsvoorstel - gr10.2458339

317



 

Raadsvoorstel - gr10.2458339

318



 

Raadsvoorstel - gr10.2458339

319



 

Raadsvoorstel - gr10.2458339

320



 

Raadsvoorstel - gr10.2458339

321



 

Raadsvoorstel - gr10.2458339

322



 

Raadsvoorstel - gr10.2458339

323



 

Raadsvoorstel - gr10.2458339

324



 

Raadsvoorstel - gr10.2458339

325



 

Raadsvoorstel - gr10.2458339

326



 

Raadsvoorstel - gr10.2458339

327



 

Raadsvoorstel - gr10.2458339

328



 

Raadsvoorstel - gr10.2458339

329



 

Raadsvoorstel - gr10.2458339

330



 

Raadsvoorstel - gr10.2458339

331



 

Raadsvoorstel - gr10.2458339

332



 

Raadsvoorstel - gr10.2458339

333



 

Raadsvoorstel - gr10.2458339

334



 

Raadsvoorstel - gr10.2458339

335



 

Raadsvoorstel - gr10.2458339

336



 

Raadsvoorstel - gr10.2458339

337



 

Raadsvoorstel - gr10.2458339

338



 

Raadsvoorstel - gr10.2458339

339



 

Raadsvoorstel - gr10.2458339

340



 

Raadsvoorstel - gr10.2458339

341



 

Raadsvoorstel - gr10.2458339

342



 

Raadsbesluit - gr10.2458339

343

 
 
 
15 december 2010. 
Nr. 6t. 
Nota reserves en voorzieningen. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2010, 
GR 10.2458339; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. hoofdstuk 5 nota reserves en voorzieningen (als onderdeel van de "Kadernota herijking 

weerstandsvermogen en risicomanagement gemeente Groningen") vast te stellen; 
II. de naam van de reserve WWB te wijzigen in de reserve Wet BUIG (Bundeling 

Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten); 
III. de naam van de bestemmingsreserve dienstresultaten (DIA) te wijzigen in 

bestemmingsreserve huisvesting.  
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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15 december 2010. 
Nr. 6u. 
Begrotingswijzigingen 3e en 4e kwartaal. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 december 2010, 
GR 10.2458338; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. de begrotingswijzigingen vast te stellen; 
II. een krediet van 875 duizend euro beschikbaar te stellen voor de bouw van een tijdelijk 

informatiecentrum op de Grote Markt; de dekking is reeds vastgesteld middels 
raadsbesluit 8a "Tijdelijk informatiecentrum Grote Markt" in de raadsvergadering van 
29 september 2010; 

III. de gemeentebegroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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15 december 2010. 
Nr. 6v. 
Verordening cameratoezicht gemeente Groningen. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 november 2010, 
GR 10.2468658; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. de verordening cameratoezicht gemeente Groningen vast te stellen; 
II. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het gemeenteblad en te publiceren in de 

Groninger Gezinsbode; 
III. de verordening cameratoezicht in werking te laten treden op de dag na bekendmaking. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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15 december 2010. 
Nr. 6w. 
Programma en overzicht 2011 onderwijshuisvesting. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2010, 
GR 10.2452572; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. de budgetplafonds/deelbudgetten voor de categorie I t/m IV voorzieningen programma 

onderwijshuisvesting 2011 vast te stellen;  
II. voor de investeringen 2011 nieuwbouw, uitbreiding en aanpassing voor basis-, 

speciaal en voortgezet onderwijs de benodigde kredieten van € 8.244.000,-- 
beschikbaar te stellen;  

III. een onttrekking aan de reserve onderwijshuisvesting van € 621.000,-- ter financiering 
van dit programma 2011; 

IV. de gemeentebegroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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15 december 2010. 
Nr. 6x. 
Financiering Zorgen voor Morgen/AWBZ pakketmaatregelen. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2010, 
GR 10.2458337; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. de budgetten Opplusregeling en inzet Nieuw Lokaal Akkoord, onder voorbehoud van 

vaststelling van het Nieuw Lokaal Akkoord 2011-2014, in te zetten voor het programma 
Zorgen voor Morgen zoals dat in 2010 is vormgegeven. De jaarlijkse financiële inzet is 
€ 475.000,--. De financiële dekking hiervoor ten laste te brengen van de huidige 
Opplusregeling (jaarlijks € 225.000,--) en de inzet vanuit het Nieuw Lokaal Akkoord 
(jaarlijks € 250.000,--); 

II. de compensatiemiddelen AWBZ ad € 1.388.000,-- per 01-01-2011 in te zetten voor: 
a. dekkingsbron veiligheidsmiddelen 2011    € 267.000,-- 
b. verbreding STIP Korrewegwijk, de Hoogte, Beijum  € 400.000,-- 
c. ondersteuning vrijwilligerswerk     € 230.000,-- 
d. dagbesteding en ontmoeting      € 260.000,-- 
e. flexibele inzet Wmo       € 231.000,-- 

III. een bedrag van € 1.121.000,-- over te hevelen van de Bestuursdienst naar de dienst 
OCSW voor een bedrag van € 890.000,-- en een bedrag van € 231.000,-- naar de 
Hulpverleningsdienst; 

IV. de gemeentebegroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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15 december 2010. 
Nr. 6y. 
Duinkerkenstraat fase II. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2010, 
GR 10.2442600; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. in te stemmen met de planvoorbereiding en -ontwikkeling van het project 

Duinkerkenstraat fase II, onderdeel van de revitalisering van de bedrijventerreinen 
Winschoterdiep/Eemskanaal; 

II. voor de planontwikkeling en bestekvoorbereiding een planvoorbereidingskrediet van  
€ 462.000,-- en voor de sloopwerken een uitvoeringskrediet van € 100.000,-- 
beschikbaar te stellen; 

III. het krediet te dekken met de in de vastgestelde exploitatiebegroting revitalisering 
bedrijventerreinen Winschoterdiep en Eemskanaal ZO aangegeven dekkingsmiddelen; 

IV. de gemeentebegroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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15 december 2010. 
Nr. 6z. 
Collectiebeheerplan CBK. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2010, 
GR 10.2463704; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. dat de collectie kunstwerken ter waarde van 2,5 miloen euro wordt opgenomen op de 

balans, dat betekent voor de balans en voor de exploitatie (begroting 2010): de 
balansrekening voorraden wordt opgewaardeerd tot 2,5 miljoen euro; 

II. dat het collectietegoed tegen inkoopwaarde kunstwerken (50%) wordt opgenomen op 
de balans; 

III. dat hiertegenover een bestemmingsreserve van 0,1 miljoen euro wordt gevormd, die 
jaarlijks (als toelichting op de jaarrekening) wordt onderbouwd; 

IV. dat hiertegenover een bestemmingsreserve voorraden van 2,3 miljoen euro wordt 
gevormd; 

V. de gemeentebegroting dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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15 december 2010. 
Nr. 7a. 
Voortgangsrapportage Verbeterplan en Beeldkwaliteit woonboten in Diepenring. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 december 2010, 
GR 10.2452570; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. de uitgangspunten voor beeldkwaliteitsregels voor woonboten vast te stellen en; 
II. het college opdracht te geven deze uitgangspunten in regels uit te werken en een voorstel 

tot wijziging van de Verordening Openbaar Vaarwater (VOV) voor te leggen aan de raad. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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15 december 2010. 
Nr. 7b. 
Vaststelling bestemmingsplan Pop Dijkemaweg 38. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2010, 
GR 10.2458336; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. de zienswijze van de provincie Groningen over te nemen, en de overige zienswijzen niet 

over te nemen; 
II. het bestemmingsplan Pop Dijkemaweg 38, digitaal vervat in het gml-bestand 

NL.IMRO.0014.BP487PopDijkemaw38-vg01.gml, vast te stellen en daarbij de 
volgende wijziging ten opzichte van het ontwerp, zoals dat ter inzage heeft gelegen, aan 
te brengen:  
a. aan artikel 7, lid 1 onder b van de regels wordt als slotzin toegevoegd: "deze 

afwijkingsbevoegdheid geldt niet voor het aanbrengen van balkonhekken ter plaatse 
van de aanduiding "maximale bouwhoogte 8 meter""; 

b. in artikel 7, lid 1 onder c wordt geschrapt "reclame-uitingen"; 
c. aan artikel 7, lid 1 onder d wordt toegevoegd de zinsnede "met uitzondering van 

reclame-uitingen". 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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15 december 2010. 
Nr. 7c. 
Afvalbeheerplan 2011-2015: Van afval tot grondstof. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2010, 
GR 10.2432266; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. het afvalbeheerplan 2011-2015 "Van afval tot grondstof" vast te stellen en in werking te 

laten treden op 1 januari 2011; 
II. het afvalbeheerplan 2006-2010 in te trekken per 1 januari 2011; 
III. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het gemeenteblad en te publiceren in de 

Groninger Gezinsbode. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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Afvalbeheerplan 2011-2015

Groningen zet in op 8% meer
nuttige toepassing in 2015
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VAN AFVAL TOT GRONDSTOF

Algemeen

Daar waar de gemeente Groningen ernaar streeft om ‘de duurzaamste stad’ te zijn en in 2025 
energieneutraal, is het logisch om ambities op het gebied van afvalbeheer hier op aan te laten 
sluiten. 
VAN AFVAL TOT GRONDSTOF is het afvalbeheerplan van de gemeente Groningen voor 
de jaren 2011 – 2015.  Het perspectief daarbij is de ambitie om in 2025 de keten van afval tot 
grondstof geheel gerealiseerd te hebben. 

Met de uitvoering van het afvalbeheerplan 2006-2010 heeft de gemeente Groningen al een 
belangrijke aanzet gegeven om tot de realisatie van deze ambitie te komen. Onderstaand een 
overzicht van de doelstellingen uit het Landelijke Afvalstoffen Plan (LAP), en de resultaten 
voor Groningen zoals gerapporteerd in de Monitor Reiniging 2009 (deze monitor is als bijlage
toegevoegd):

Stedelijkheidsklasse I Doelstelling
landelijk

Realisatie (Groningen)
2007 2008 2009

Doelstelling
LAP-I: Bronscheiding huishoudelijk afval 
(% totaal)

43% 39% 40% (1) 40% (1)

LAP-II: Nuttige toepassing huishoudelijk 
afval (% totaal)

60% (2) 45%

(Oude) Richtlijnen LAP-1
o GFT (kg/inwoner.jr) 35 42 42 43
o Papier (kg/inwoner.jr) 60 57 60 56
o Glas (kg/inwoner.jr) 20 23 19 20
o Textiel (kg/inwoner.jr) 5 4,4 4,7 4,6
o Klein gevaarlijk afval  

(kg/inwoner.jr)
2 1,3 1,3 1,4

o Grof huishoudelijk afval (% gha) 75% 59% 62% 65%
(1) 41% indien gecorrigeerd voor de hoeveelheid huishoudelijk zwerfvuil die is 

toegerekend aan de afvalstoffenheffing
(2) Doelstelling te behalen in 2015

Uit bovenstaand overzicht valt op te maken dat de burger op een goede manier met zijn 
huishoudelijk afval omgaat. De doelstellingen van het LAP-I worden bijna geheel 
gerealiseerd. Alleen op het gebied van grof huishoudelijk afval zou nog een belangrijke stap te
maken zijn. Echter, het behalen van de doelstelling uit het LAP-II zal nog de nodige 
inspanning en inventiviteit vereisen.

Het optimaliseren van de ‘keten’ van afval tot grondstof in onderlinge samenhang kan de 
ambitie tot realiteit maken. De gemeente Groningen kan dit uiteraard niet alleen doen. 
Het gaat om de productie van goederen (producenten) en de rol van consumenten 
(aankoopgedrag) daarbij, met als inzet het beperken van de totale hoeveelheid afval.
Het gaat om het gedrag van burgers, met als inzet het beperken van de totale hoeveelheid 
afval en vooral het realiseren van een zo groot mogelijke bronscheiding. 
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En tenslotte om het toepassen van moderne – deels nog te ontwikkelen – technieken, met als 
inzet de nascheiding . Aan het eind van de keten zal er altijd nog een – hopelijk beperkte – 
hoeveelheid restafval overblijven; dit moet door de industrie worden  verwerkt met een hoog
energetisch rendement. 
De rol van de gemeente daarin is zo veel als mogelijk faciliteren en stimuleren. Belangrijkste 
invloed daarbij richt zich op het gedrag van burgers en de organisatie van het ‘traditionele’ 
afvalbeheer. Bij de maatregelen ligt hierop dan ook de nadruk.

In dit afvalbeheerplan worden verschillende aspecten toegelicht, en worden de maatregelen 
doorgenomen in de navolgende hoofdstukken:

1. Beperken totale hoeveelheid afval.
Hierbij wordt ingegaan op de meer principiële benadering voor de langere termijn, ook
wel aangeduid als “Cradle to Cradle”, en de rol van de rijksoverheid daarbij.

2. Realiseren zo groot mogelijke (bron)scheiding.
Hierbij wordt ingegaan op de resultaten van het afvalbeheerplan en mogelijke 
maatregelen voor de middellange termijn.

3. Nascheiding.

4. Verwerken restafval met hoog energetisch rendement. 

Bij de punten 3 en 4 wordt ingegaan op mogelijke (toekomstige) ontwikkelingen.

Daarnaast worden er nog een tweetal andere thema’s behandeld:

5. Tarieven.
De huidige tariefsdifferentiatie kent slechts een beperkte bandbreedte van plus en min 
€ 21,00. Voorgesteld wordt om deze bandbreedte te vergroten.

6. Inzamelmiddelen en methoden.
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven.

VAN AFVAL TOT GRONDSTOF Milieudienst/IPC4
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1.            Beperken totale hoeveelheid afval

1.a Filosofie

Waar in het verleden het beleid rondom afval vooral werd ingegeven door de “ladder van 
Lansink1” zien we momenteel meer een trend naar het begrip “van cradle to cradle”. 

Cradle-to-cradle is een benadering van
productieprocessen en producten, die er op is
gericht dat producten aan het eind van hun
gebruiksduur worden ontleed in elementen die
kunnen worden hergebruikt. Hergebruik kan via een
technologische kringloop (zonder kwaliteitsverlies)
dan wel via een biologische kringloop.

Wikipedia zegt hierover:

Cradle to Cradle (C2C)
De huidige methoden voor duurzame productontwikkeling, zoals o.a. een 
levenscyclusanalyse (LCA), richten zich op het beperken van de schadelijkheid van het
product. Het product wordt hier gezien als de keten van ontstaan (winning van 
grondstoffen, productie), gebruik (energieverbruik en verbruik van hulpstoffen zoals 
waspoeder en benzine) en afdanking (hergebruik en stort). Het "minder slecht maken" 
van het product bestaat uit het kiezen van schonere grondstoffen, het zuiniger maken 
van het product in gebruik, en het optimaliseren voor recycling. Dit kan, ondanks wat 
de term recycling doet vermoeden, gezien worden als ontwerpen van wieg tot graf. De 
centrale gedachte van de cradle to cradle (wieg tot wieg) filosofie, is dat alle 
gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in 
een ander product. Het eerste verschil met conventioneel hergebruik is dat er geen 
kwaliteitsverlies is, en geen restproducten die alsnog gestort worden. Deze kringloop 
wordt bedoeld met het motto: waste equals food. (Afval is voedsel).

1 De Ladder van Lansink is een standaard op het gebied van afvalbeheer. De standaard is genoemd naar de 
Nederlandse politicus Ad Lansink, die in 1979 in de Tweede Kamer een motie voor deze werkwijze indiende. 
Het afvalbeleid is erop gericht prioriteit te geven aan de meest milieuvriendelijke verwerkingswijzen. Deze staan
bovenaan de 'ladder'. Het beleid van de overheid moet erop gericht zijn zo veel mogelijk afval de Ladder van 
Lansink te laten 'beklimmen'. In de praktijk betekent dit dat altijd zal worden gekeken of een bepaalde stap 
gerealiseerd kan worden. Pas indien dit niet het geval is zal een volgende stap in aanmerking komen. 
De Ladder van Lansink is opgebouwd uit de volgende 'treden':

 preventie 
 hergebruik (recycling van producten en materialen) 
 verbranden (bij voorkeur inclusief energieterugwinning)
 storten
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De kersenboom wordt wel als
metafoor gebruikt om de ideale
hergebruikcyclus te beschrijven. Het
doel van de kersenboom is te voorzien
in zijn eigen onderhoud en
voedingsstoffen en het maken van
nakomelingen. De mens doet dit sinds
de industrialisatie door bedreigingen
vanuit de natuur te verdringen, de
grond en fauna uit te putten voor
consumptie en het produceren van
schadelijke bijproducten. De
kersenboom biedt daarentegen habitat en voeding voor insecten en vogels, voedt de 
grond en zuivert de lucht. Om in onze behoeften te voorzien hebben we technische 
grondstoffen nodig zoals metalen, verdunners en andere stoffen die inherent niet in 
een dergelijke biologische cyclus terecht mogen komen. Enerzijds omdat het de 
biologische processen beschadigt, anderzijds omdat biologisch materiaal de kwaliteit 
van de technische grondstof vermindert. Om "waste equals food" te laten werken, 
moeten biologische en technische voedingsstoffen te scheiden zijn, en elk in een eigen 
cyclus worden herverwerkt.

1.b. Stimuleren van C2C-gerichte productie

Cradle-to-cradle-gericht produceren is een vorm van duurzame innovatie. De gemeente 
Groningen stimuleert die. In het programma Duurzaamste stad is een aantal concrete 
projecten opgenomen. Kern daarvan is dat bij enkele bedrijven de ontwikkeling van producten
volgens de C2C-filosofie wordt gefaciliteerd. Vervolgens worden de opgedane ervaringen en 
kennis gedeeld met andere bedrijven. Dat gebeurt via netwerkbijeenkomsten of C2c-ateliers. 
Op die manier worden steeds meer bedrijven enthousiast gemaakt voor de C2c-benadering en 
het vertalen daarvan naar individuele bedrijfssituaties. 

Productontwikkeling volgens de C2c-beginselen vraagt om specifieke kennis, die veelal nog 
moet worden opgebouwd. Dat kan worden bevorderd met een contactnetwerk, door een 
kennisbank, expertise-registers e.d. De gemeente Groningen is betrokken bij een initiatief om 
met een aantal partijen (overheden, kennisinstellingen, bedrijvenkoepels en bestaande 
netwerken te komen tot een Contactnet Duurzame Innovatie Noord-Nederland (Codin). Codin
voorziet in de behoefte bij overheden en bedrijven aan inzicht in ontwikkelingen (lopende 
projecten, initiatieven, subsidiemogelijkheden) en kennis.

De praktijk is dat steeds meer bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk 
vinden en daarbij initiatieven ontwikkelen vanuit de C2c-gedachte.

1.c. Producentenverantwoordelijkheid

Op nationaal niveau zal Groningen blijven bevorderen dat de 
producentenverantwoordelijkheid zo veel mogelijk wordt ingevuld. Een goed ingevulde 
producentenverantwoordelijkheid betekent immers:
a- dat de producent de verantwoordelijkheid draagt voor productontwerp en het gebruik van 

(primaire) grondstoffen, het gebruik door de consument tot en met de afvalfase 
(hergebruik of ‘eindverwijdering’)
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b- dat de kosten voor de verwerking van het afval dat vrijkomt bij een product worden 
verwerkt in de prijs voor het product zelf. Hierdoor betaalt de individuele consument, en 
niet de collectieve burger, voor het afval. 

De invoering van een volledige producentenverantwoordelijkheid stuit echter op grote 
bezwaren van de industrie en de detailhandel. 
Een voorbeeld van deze bezwaren van de industrie is de beperkte invulling van de 
producentenverantwoordelijkheid voor kunststof verpakkingsmateriaal. De nationale overheid
heeft slechts een verplichting aan de industrie opgelegd tot een recyclepercentage van 42%. 
Voor al het overige kunststof verpakkingsmateriaal, en dat is dus meer dan de helft, blijft 
gewoon de burger zelf verantwoordelijk. Naar het inzicht van Groningen een gemiste kans.

Tweede voorbeeld is de hele discussie rondom het
statiegeld voor de drankverpakkingen. Momenteel is er
alleen statiegeld voor bierflesjes en voor Petflessen vanaf 1
liter. Hoewel de gemeenten collectief bij het ministerie
hebben aangedrongen op uitbreiding voor het statiegeld of
retourpremie naar alle overige drankverpakkingen, zoals
dat bijvoorbeeld in Duitsland is gerealiseerd, is de huidige
tendens juist tegenovergesteld. Als de doelstelling van 42%
materiaalhergebruik van kunststof gehaald zal worden ligt
het einde van het statiegeld op alle Petflessen helaas in het
verschiet. Met als gevolg een groter aanbod van dit
volumineuze materiaal in het restafval, en daarnaast meer
zwerfafval. Volgens Groningen een gemiste kans!

Introductie van volledige producentenverantwoordelijkheid
of ketenverantwoordelijkheid voor alle producten en
verpakkingen is in onze optiek echter onontkoombaar wil
de ‘keten’ van “afval tot grondstof” gesloten worden. En wil de filosofie “Van Cradle to 
Cradle” en “Waste equals food” op termijn realiteit worden.
Om die reden zal de gemeente zich dan ook op landelijk niveau (blijven) inzetten voor 
handhaving en uitbreiding van het statiegeld of retourpremie voor emballage. Temeer omdat 
hiermee schone deelstromen worden verkregen met een aanzienlijk hogere milieuprestatie 
(ook in termen van hoeveelheid herbruikbare grondstof), dan bij bulkinzameling of 
bulknascheiding gevolgd door nasortering het geval zal zijn.
Voor de gemeente vormt dit lange termijnperspectief  het kader om de eigen 
beleidsmaatregelen tegen af te zetten.

Ook landelijk worden hierin een aantal voorzichtige stappen gezet.
Met het tweede LAP (Landelijke Afvalbeheer Plan) wordt een weg ingeslagen van 
‘traditioneel’ afvalstoffenbeleid naar ‘ketengericht afvalbeleid’. Hierin staat onder andere:

“Door preventiebeleid is een ontkoppeling bereikt tussen economische groei en groei 
van het afvalaanbod. Verdere grootschalige verbeteringen in de milieudruk kunnen 
door afvalbeheer met het traditionele afvalbeleid en instrumentarium niet meer 
worden bereikt. Voor een verdere, serieuze bijdrage aan duurzaamheid vanuit het 
afvalstoffenbeleid vindt een meer integrale beschouwing plaats van de gehele 
materiaalketen waar de afvalstoffen uiteindelijk uit voortkomen.”
“In het kader van het ketengericht afvalbeleid, wat meer omvat dan alleen eco-design,
wordt onder meer bezien welke instrumenten (beter) aansluiten bij de doelen van de 
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ketenbenadering, inclusief een prikkel tot duurzaam ontwerp en preventie. Een 
uitgebreidere vorm van producentenverantwoordelijkheid, voor andere producten of 
materialen waarvoor het nu geldt, of ketenverantwoordelijkheid, is een van de 
instrumenten die daarbij wordt meegenomen”.

Wij onderschrijven de filosofie, maar hij mag van ons verder gaan. Wij zijn van mening dat de
conclusie kan worden getrokken dat producenten- of ketenverantwoordelijkheid noodzaak is 
voor een duurzame samenleving. Temeer omdat bij de huidige introductie van 
producentenverantwoordelijkheid niet de gehele keten is betrokken, én er geen prikkel is 
uitgegaan voor preventie en duurzaam grondstoffen gebruik.

De voorzichtige stappen van de rijksoverheid betekenen een aanzet waarbij het redelijk is om 
te veronderstellen dat in 2025 producenten- of ketenverantwoordelijkheid een aanzienlijke 
vlucht zal hebben genomen.

I. De gemeente plaatst haar maatregelen bij het 
afvalbeheer in het kader van een lange 
termijnperspectief van volledige producenten- of 
ketenverantwoordelijkheid.

II. De gemeente blijft zich (op landelijk niveau) inzetten 
voor handhaving en uitbreiding van het statiegeld of 
retourpremie voor emballage.
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2.            Realiseren zo groot mogelijke bronscheiding

2.a. Afvalbeheerplan 2006 – 2010

Eind 2005 heeft de gemeenteraad het afvalbeheerplan 2006 – 2010 vastgesteld. In april
2008 is de tussenevaluatie aan de raad aangeboden. De conclusies hiervan waren (met 
daaronder telkens cursief een actualisering voor de periode tot en met 2009):

 De administratieve differentiatie2 is geheel volgens het plan uitgevoerd, en daarnaast 
verder verfijnd.

o Hier zijn geen verdere ontwikkelingen te melden.
 De reductie van het aantal keren gratis halen van het grof huishoudelijk afval is per 

januari 2008 teruggegaan naar maximaal twee keer. De gewenste verschuiving van het
aangeboden afval van halen naar zelf brengen is nog niet te constateren.

o In 2005 werd 15% van het totale grof vuil (exclusief elektrische en 
elektronische apparaten) aan huis ingezameld, in 2009 is dit percentage gezakt
naar 13%. Bij 11.781 adressen is één keer grof vuil ingezameld, bij 4.408 
adressen twee keer. Daarnaast waren er nog 238 adressen waar toch vaker 
dan twee keer is ingezameld; dit wordt meestel veroorzaakt door verhuizingen;
de “teller” wordt na een verhuizing op verzoek weer op nul gezet.

 Bij de deelstroom textiel is onder andere door het uitzetten van textielcontainers het 
inzamelresultaat verbeterd van 4,0 kg per inwoner in 2006 naar 4,4 kg in 2007.

o Het ingezamelde textiel bedroeg in 2008 4,7 kg/inwoner; in 2009 is dit volume 
licht gedaald naar 4,6 kg/inwoner. De vermoedelijke oorzaak hiervan ligt in de
recessie.

 Bij de deelstroom papier wordt momenteel bij 46 % van alle adressen twee keer per 
maand het papier huis aan huis ingezameld. Een verdere uitbreiding is om praktische 
redenen niet gemakkelijk realiseerbaar. De landelijke doelstelling van 60 kg per 
inwoner is in 2007 met 57 kg per inwoner bijna gerealiseerd.

o In juli 2009 is een proef gestart met de inzameling van papier met 
gebruikmaking van minicontainers. De resultaten hiervan zijn positief. In het 
totaal werd er 22% meer papier ingezameld in de proefwijk. Daarnaast vond 
er een grote verschuiving plaats: bij de huis-aan-huis inzameling steeg het 
volume met 125%, maar het volume in de ondergrondse container(s) nam 
navenant af.
Het totale ingezamelde volume per inwoner bedroeg in 2009 voor geheel 
Groningen 56 kg, terwijl dit in 2008 nog 60 kg was. Ook hier is de recessie de 
vermoedelijke oorzaak,zoals bijvoorbeeld dunnere kranten door minder 
advertenties en minder reclamefolders.

2 In het afvalbeheerplan 2006-2010 is het algemene tarief voor de afvalstoffenheffing vervangen door een 
gedifferentieerd tarief. Hierbij worden 4 categorieën onderscheiden:

 1 – persoons huishoudens
 2 – persoons huishoudens
 3-7 persoons huishoudens
 > 7 persoons huishoudens

De hoogte van de afvalstoffenheffing neemt per categorie toe. Daarnaast moet er extra betaald worden als men 
een tweede grijze of groene minicontainer heeft.
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 Voor de inzameling van het klein gevaarlijk afval worden in 2008 als proef het aantal 
standplaatsen bij de winkelcentra uitgebreid.

o Algemeen beeld is dat de avondstandplaatsen bij de winkelcentra in een 
behoefte voorzien. Er heeft hier vooral een verschuiving plaatsgevonden van 
de normale standplaatsen. Het totale volume is in 2008 gelijk gebleven; in 
2009 zien we een toename tot 1,4 kg/inwoner, vooral in het volume dat naar de
afvalbrengstations wordt gebracht.

 Voor de recycling van kunststof drankverpakkingen wordt zo veel mogelijk ingezet op
nascheiding in de scheidingsfabriek van Attero3 te Groningen.

o Er is inmiddels met Attero een contract afgesloten voor de nascheiding van 
kunststoffen. In 2009 is door de scheidingsfabriek in het totaal 622.000 kg 
kunststoffen nagescheiden; het aandeel van Groningen hierin bedraagt circa 
300.000 kg. De verwachting is dat bij een optimale bedrijfsvoering van de 
fabriek uiteindelijk 9-10 kg/inwoner aan kunststoffen kan worden 
nagescheiden; voor geheel Groningen dus 1,8 miljoen kg. Dit is een 
vergelijkbare hoeveelheid als bij bronscheiding wordt gerealiseerd.

Al met al mag de conclusie zijn dat de in het afvalbeheerplan voorgestelde maatregelen alle 
geëffectueerd zijn. Het bronscheidingspercentage is toegenomen van 37% in 2006 naar 40% 
in 2009. Dit is vooral het gevolg van een betere inzameling aan de bron van papier en textiel. 
De doelstellingen, zoals die in het Landelijke Afvalstoffen Plan (I) worden gesteld, worden 
bijna gehaald. De burger van Groningen scheidt zijn afval goed, zeker in vergelijking met de 
landelijke richtlijnen, én in vergelijking met andere grote steden. Maar, in de gehele keten van
“afval tot grondstof” is nog wel het een en ander te optimaliseren.

2.b. Deelstromen

Met de scheiding van deelstromen is de beste bijdrage te leveren aan het uitgangspunt “van 
afval tot grondstof”. Immers, schone deelstromen zijn recyclebaar en voldoen dus per 
definitie aan het uitgangspunt. Onderstaand worden de verschillende deelstromen 
doorgenomen.

2.b.1 Glas

De bronscheiding van glas staat al op een tamelijk hoog peil. In
2009 werd 20 kg/inwoner gescheiden aangeboden waarmee de 
doelstelling van het LAP van 20 kg/inwoner precies werd 
gehaald. Verdere vergroting van deze deelstroom is mogelijk te 
behalen door het vergroten van het aantal glascontainers. Er 
zijn nu 111 brengpunten voor glas met in totaal 162 containers. 
Een beperkte uitbreiding is in de komende jaren voorzien, 
vooral in de nieuwbouwwijken. Daarnaast blijft de 
communicatie van belang, want uiteindelijk verdwijnt er toch 
nog een zekere hoeveelheid verpakkingsglas in het restafval. 

3 Attero is sinds 2010 die nieuwe naam van Essent Milieu
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In de loop van 2009 zijn er een aantal scheidingsfilmpjes op internet geplaatst 
( www.milieudienst.groningen.nl/filmpjes-afvalscheiding ). Het effect hiervan moet echter 
niet worden overschat. Ook een punt van aandacht bij de communicatie is de geluidsoverlast. 
De afvalstoffenverordening verbiedt het gebruik maken van de glascontainers na 20.00 uur; 
maar burgers blijven ook na 20.00 uur ’s avonds gebruik maken van de containers. En, hoewel
de huidige containers een redelijke geluidsisolatie hebben, is geluidsoverlast door vallend / 
brekend glas niet echt te vermijden. 

Conclusie: Voor de deelstroom glas worden een aantal extra brengpunten 
gerealiseerd. Daarnaast wordt ingestoken op gedragsbeïnvloeding. Het 
uiteindelijk ingezamelde volume zal echter maar beperkt kunnen stijgen.

2.b.2 Papier

De inzameling van oud papier is in Groningen gebaseerd op twee systemen. Enerzijds wordt 
er maandelijks, en bij 46% van de huishoudens zelfs twee keer per maand, het oud papier huis
aan huis ingezameld. Daarnaast zijn er, verspreid over de stad, 80 brengpunten met in het 
totaal 119 containers. De burger kan zijn papier dus redelijk makkelijk kwijt. Dat blijkt ook 
wel uit het feit dat Groningen in 2009 56 kg/inwoner aan oud papier gescheiden inzamelde. 
Dit volume is overigens licht lager dan in 2008 (60kg), de oorzaak van deze daling is 
vermoedelijk gelegen in de recessie. De kranten waren dunner door minder advertenties, en 
ook het aantal folders nam af. 

Maar, ondanks dat is papier na kunststof en GFT de derde nog in het restafval aanwezige 
deelstroom. Ofwel, er is op het gebied van de gescheiden inzameling van papier nog veel te 
bereiken. Nascheiding, wat technisch mogelijk is voor papier, is eigenlijk minder gewenst. Bij
brongescheiden papier is hergebruik als papier mogelijk. Bij het papier dat uit de nascheiding 
komt is alleen hergebruik als hoog calorische brandstof een optie.

Voor de komende jaren zullen we bij de inzameling van papier dan ook inzetten op twee 
sporen. 
Enerzijds willen we het aantal brengpunten verder vergroten. Punt van aandacht is wel het 
schoonhouden van de omgeving van de containers. De inworpopening van de containers is 
bewust (om vervuiling van het papier te voorkomen) niet al te groot gemaakt. De 
consequentie hiervan is echter dat de doos, waarin het oud papier wordt aangeleverd, niet in 
de container past. In ieder geval niet zonder deze weer eerst in kleinere stukken te scheuren. 
En dat blijkt voor velen toch te veel moeite. Ook wordt bij een volle container het papier er 
gewoon naast gezet. Dit vraagt om een extra logistieke inspanning; maar ook het plaatsen van 
extra containers helpt hier. Alleen zijn op een aantal knelpunten de uitbreidingsmogelijkheden
beperkt.
Anderzijds willen we daar waar mogelijk bij huishoudens een (extra) blauwe minicontainer 
uitzetten. De proef die gedaan is in de wijk Buitenhof had goede resultaten. De respons was 
zeer goed: meer dan 90% van de huishoudens heeft nu de extra minicontainer voor papier. De 
inzamelresultaten zijn positief. In het totaal werd er 22% meer papier ingezameld in de 
proefwijk. Wel vond er een grote verschuiving plaats: bij de huis-aan-huis inzameling steeg 
het volume met 125%, maar het volume in de ondergrondse container(s) nam sterk af.
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Conclusie: door de huis-aan-huis inzameling van oud papier met 
minicontainers te optimaliseren is een stijging van het totaal ingezamelde oud 
papier met 2 kg/inwoner te verwachten.

2.b.3 Klein gevaarlijk afval (KGA)

In volume is KGA de kleinste deelstroom. Het LAP gaat er van uit dat er 2 kg/inwoner 
gescheiden wordt ingezameld. Groningen zit momenteel op 1,4 kg. In het restafval wordt 
KGA echter slechts in zeer beperkte mate aangetroffen. Het is dus zeer de vraag of hier nog 
veel te verbeteren valt. En daarnaast kan er ook een vraagteken worden geplaatst bij de 
noodzaak. Immers, de verbrandingsinstallaties voor restafval hebben tegenwoordig een 
dermate goede rookgasreiniging dat nagenoeg alle schadelijke stoffen worden afgevangen. 
Maar, onder het motto “voorkomen is beter dan genezen” is het uiteraard toch verstandig om 
zo veel mogelijk KGA uit het restafval te houden en dus separaat in te zamelen.

Voor batterijen en medicijnen en spuiten is een goede inzamelstructuur opgezet via de 
detailhandel en de apothekers.
Spaarlampen zullen de komende jaren de gloeilamp geheel gaan vervangen. Vanaf september 

2009 mag de 100 W gloeilamp in de 
Europese Gemeenschap niet meer verkocht 
worden; dit verbod zal de komende tijd ook 
gaan gelden voor de lagere wattages. De 
industrie is bezig om voor spaarlampen een 
inzamelstructuur op te zetten gelijk aan de 
batterijen, dus met verzamelboxen bij de 
detailhandel.
Het overige KGA zal door de burger ofwel 
naar de chemokar of naar het 
afvalbrengstation gebracht moeten worden. 
De standplaatsen van de chemokar overdag 

voorzien slechts beperkt in de behoefte, dit omdat bij steeds meer huishoudens beide partners 
overdag werken. De eind 2008 geïntroduceerde standplaatsen ’s avonds bij winkelcentra 
voorziet echter wel in de behoefte. Momenteel is de verhouding van het ingeleverde KGA als 
volgt (tussen haakjes de % voor de invoering van de avond standplaatsen)4:

1. Dag-standplaatsen met de chemokar: 7,1 %     (12,3 %)   
2. Avond-standplaatsen met de chemokar: 3,2 %     (n.v.t)
3. Afvalbrengstations:  82,7 %     (75,4 %)
4. Apothekers: 6,0 %     (  7,5 %)
5. Wijkposten: 1,0 %     (  1,0 %)

In het najaar van 2010 wordt de inzameling van klein KGA op de verschillende standplaatsen 
overdag en ’s avonds geëvalueerd.

Conclusie: Een toename van het ingezamelde KGA is in de komende periode 
niet te verwachten

4 Cijfers uit evaluatie KGA najaar 2009
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2.b.4 Elektrische en elektronische apparaten (EEA)

Voor de afgedankte elektrische en
elektronische apparaten (EEA, in het
verleden ook wel Wit- en Bruingoed ofwel
WEB geheten) geldt de
producentenverantwoordelijkheid. Voor de
grotere apparaten betaalt de consument
een verwijderingsbijdrage. Bij aankoop
van een nieuw apparaat is de leverancier
verplicht het oude apparaat in te nemen.
Echter, gelet op de gratis5 inzameling van
EEA door de gemeente bestaat ten minste
de indruk dat veel (kleinere) leveranciers
hun klanten naar de gemeente doorverwijzen. In 2008 werd er in het totaal 1050 ton EEA bij 
de gemeente aangeleverd. Hiervan werd circa eenderde aan huis opgehaald bij circa 7700 
adressen. De rest werd naar een van beide afvalbrengstations gebracht. 

Uit de landelijke cijfers blijkt dat met name het aanbod van de kleine elektrische apparaten 
(scheerapparaat, strijkijzer, tandenborstel, koffiezetapparaat en dergelijk) achter blijft. Het zijn
apparaten die men relatief makkelijk maar gewoon bij het restafval doet; daar past het immers
makkelijk in en men moet moeite doen voor het gewenste alternatief (inleveren bij de 
leverancier volgens de oud-voor-nieuw regeling, bij de chemokar of bij het afvalbrengstation).

De NVMP en ICT-Milieu6 hebben in totaal 7 miljoen euro (€ 2,5 miljoen eenmalige storting 
en € 1,5 miljoen jaarlijks tot en met 2012) beschikbaar gesteld voor communicatie en 
activiteiten ter stimulering van de inzameling. Bij een verdeling op basis van inwoneraantal is 
er dan voor Groningen zo’n 75.000 euro beschikbaar. Bij het fonds zal een aanvraag voor 
subsidie worden ingediend om in 2011 en 2012 door middel van communicatie en het 
uitgangspunt “voor wat hoort wat” het brengen van de kleine elektrische apparaten te 
bevorderen.

Conclusie: Door de communicatie rondom de verantwoorde verwerking van 
elektrische en elektronische apparaten te intensiveren is een beter 
scheidingsgedrag van met name de kleine apparaten te verwachten. De 
bijdrage in de totale volumestroom zal echter beperkt zijn.

5 Gratis wil in dit geval zeggen dat de kosten van de huis-aan-huis inzameling van elektrische en elektronische 
apparaten wordt bekostigd uit de afvalstoffenheffing, en dat daar geen individuele bijdrage voor wordt gevraagd.
6 NVMP en ICT-Milieu zijn de brancheorganisaties van de producenten die verantwoordelijk zijn voor de 
recyclage van de elektrische en elektronische apparaten.
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2.b.5 Textiel

Bij de deelstroom textiel scoort de gemeente Groningen 
goed, zeker in vergelijking met andere gemeenten. Met 
de 4,6 kg/inwoner die in 2009 gescheiden werd 
ingezameld zitten we bijna op de doelstelling van het 
LAP van 5 kg/inwoner. Net als bij papier kent Groningen
een duaal systeem. Een keer per maand wordt textiel 
huis-aan-huis ingezameld, en daarnaast is er op 16 
plaatsen een brengpunt, meestal met één container. 
Daarnaast staan er op commerciële basis nog 3 
textielcontainers van Humana. En ook op de beide 
afvalbrengstations kan textiel gescheiden worden 
aangeboden. Voor de komende jaren voorzien wij een 
beperkte uitbreiding van het aantal textielcontainers. Dit 

zal echter vooral de service naar de burger verbeteren, en niet zo zeer het totale volume. Bij 
de huidige textielcontainers was ook al een zekere verdringing te constateren ten nadele van 
het haalsysteem.

Conclusie: Voor de deelstroom textiel zijn de komende periode geen grotere 
inzamelvolumes te verwachten.

2.b.6 Kunststoffen

Vanaf 2010 is elke gemeente
gehouden om de kunststof
verpakkingen gescheiden in te
zamelen. Als alternatief
daarvoor is het echter ook
toegestaan om de kunststoffen
door middel van nascheiding
uit het restafval te verwijderen,
onder de voorwaarde dat een dergelijk systeem op 1 mei 2009 operationeel is. Groningen 
heeft voor die tweede oplossing kunnen kiezen, omdat de scheidingsfabriek van Attero aan de 
Duinkerkenstraat in staat is om kunststoffen uit het restafval te verwijderen. Proeven hebben 
aangetoond dat deze kunststoffen ook goed te verwerken zijn; uiteraard een voorwaarde om 
voor de vergoeding van onkosten in het kader van het verpakkingenconvenant in aanmerking 
te komen. Er is dan ook begin 2009 een contract met Attero gesloten om een en ander formeel
te regelen.
In 2009 is door de scheidingsfabriek in het totaal 622.000 kg kunststoffen nagescheiden; het 
aandeel van Groningen hierin bedraagt circa 300.000 kg. De verwachting is dat bij een 
optimale bedrijfsvoering van de fabriek uiteindelijk 9-10 kg/inwoner aan kunststoffen kan 
worden nagescheiden; voor geheel Groningen dus 1,8 miljoen kg. Dit is een vergelijkbare 
hoeveelheid als bij bronscheiding wordt gerealiseerd.

Conclusie: Door de keuze van Groningen voor nascheiding van de 
kunststoffen is 
9-10 kg/inwoner aan herbruikbare kunststoffen te verwachten.
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2.b.7 Grof vuil

In volume een belangrijke deelstroom is
het grof vuil. In het totaal ging het in
2009 om 15.669 ton; hiervan was 951
ton EEA (zie hoofdstuk 2.b4). 
2054 Ton werd huis-aan-huis
ingezameld; de rest werd naar een van
beide afvalbrengstations gebracht. Bij
deze afvalbrengstations vindt een
belangrijke scheiding in recyclebare
deelstromen plaats. In bijgaande grafiek
staat een overzicht van de verschillende
deelstromen in percentage van het
totaal. De 22,5% grof huishoudelijk
afval wordt uiteindelijk weer als RDF
(Refuse Derived Fuel) verbrand in de
afvalverbrandingsovens van Attero te
Wijster. Maar alle overige deelstromen
worden hergebruik; dat is dus 77,5 %
van het aangeleverde grof vuil.

Het is voor de realisatie van het
uitgangspunt “van afval tot grondstof”
van groot belang dat zoveel mogelijk
grof vuil gescheiden op het
afvalbrengstation wordt aangeboden. 

In 2009 zijn 28.132 meldingen voor inzameling aan huis van grof vuil, wit- en bruingoed dan 
wel snoeiafval geregistreerd. Het aantal meldingen is met ruim 5% gedaald ten opzichte van 
het voorgaande jaar (29.743). Van alle meldingen is in 2009 44% via Internet binnengekomen.

Met het oog op een betere scheiding van grof afval en 
reductie van inzamel- en verwerkingskosten, is per 
2008 het aantal keer dat men (gemengd) grof 
huishoudelijk afval gratis kan laten halen (t/m 2006 
nog 4 */jaar) gereduceerd tot maximaal 2 */jaar. Waar 
in 2008 al een daling van het aantal meldingen 
geconstateerd werd, heeft deze daling zich in 2009 
verder doorgezet. In hoeverre de economische crisis in 
2009 aan deze daling mede heeft bijgedragen is 
onbekend. 
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In bovenstaande overzichten is aangegeven op welke wijze de inwoners van Groningen van 
de verschillende opties voor het verwijderen van grof vuil gebruik maken.

Bij de inzameling aan huis gaat al het grof vuil in een kraakperswagen. Alhoewel dit afval nog
wordt nagescheiden is de mate van scheiding bij het brengen van grof vuil naar een van beide 
afvalbrengstations aanmerkelijk beter. Uit milieutechnische overwegingen zou het beëindigen 
van de gratis7 inzameling aan huis de voorkeur verdienen. Echter, uit het oogpunt van 
dienstverlening aan de inwoners, waarvan er velen niet over een auto beschikken, wordt hier 
niet voor gekozen.

Conclusie: Bij het grof vuil zijn slechts beperkte verbeteringen in het 
uiteindelijke scheidingspercentage te bereiken.

2.b.8 Kringloopbedrijven

De Kringloopbedrijven in de stad Groningen (Mamamini ,WerkPro Goud Goed en Fair Back 
Kringloop) vervullen een stabiele rol bij het hergebruik van goederen en kleding, naast 
invulling van arbeidsplaatsen voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.
Mamamini heeft vier vestigingen in de stad; Werkpro Goud Goed drie en Fair Back Kringloop
één.
Met een omzet van 2.100 ton hergebruik vervullen zij een onmisbare rol in de keten “van 
afval tot grondstof”! De hoeveelheden zijn in relatie tot de totale afvalberg wellicht 
bescheiden, maar bedacht mag worden dat 1 kg product hergebruik leidt tot 1 kg vermeden 
CO2-emissie.

Uit een recent gehouden proef, waarbij bezoekers van het Afval Brengstation herbruikbare 
goederen in een speciale container konden plaatsen, bleek de opbrengst marginaal. Hieruit 
mag worden geconcludeerd dat stadjers de kringloopbedrijven goed kunnen vinden als het 
gaat om herbruikbare goederen.

7 Gratis wil in dit geval zeggen dat de kosten van de huis-aan-huis inzameling van grof vuil wordt bekostigd uit 
de afvalstoffenheffing, en dat daar voor de eerste twee keer per jaar geen individuele bijdrage voor wordt 
gevraagd.
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aantal 
meldingen 
per adres grof vuil snoeiafval

elektrische 
apparaten

Aantal 
bezoeken 
per adres

ABS 
Woldjerspoor

ABS 
Vinkhuizen 

Zuid Totaal
1 11621 151 5767 1 10150 10806 20956
2 4033 12 770 2 4375 4889 9264
3 142 1 94 3 1866 2310 4176
4 20 1 14 4 906 994 1900

>4 3 0 5 >4 568 831 1399

Ophalen grof vuil aan huis 2009 Bezoeken Afvalbrengstation 2009
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III. De gemeente richt zich in de komende beleidsperiode 
op een verdere optimalisatie van bestaande 
deelstromen. Het gaat dan vooral om glas, papier en 
grof vuil.

IV. Ter bevordering van de inlevering van de kleine 
elektrische apparaten wordt een projectvoorstel 
ingediend bij het fonds van de NVMP & ICT-Milieu.

V. In het najaar van 2010 zal een evaluatie over de 
methodiek van inzameling van KGA aan de raad 
worden aangeboden.
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2.c. Participatie

Broninzameling van deelstromen is mooi, maar het zijn de burgers die door hun 
(scheidings)gedrag de prestaties van de gemeente invullen.
Het is een gegeven dat deze inspanningen in ieder geval in de beleving van burgers niet wordt
‘beloond’ in financiële zin, ondanks het feit dat we er in geslaagd zijn om de 
afvalstoffenheffing in 2010 niet te laten stijgen, en deze voor 2011 zal afnemen. Immers, we 
vragen om individueel gedrag van de inwoners, maar het financiële rendement dat dit wel 
degelijk oplevert, naast overigens het milieurendement, wordt collectief berekend. 
Betrokkenheid van burgers bij ‘afval’ blijft echter van essentieel belang.

De gemeente zet daarbij in op een aantal activiteiten:
1. Met het succesvolle project “lentekriebels” worden

jaarlijks een groot aantal organisaties en bewoners actief
betrokken bij een schone en hele leefomgeving.

2. Met “zwerfafvalteams” in veelal naschoolse projecten
worden jongeren betrokken bij een schone leefomgeving.

3. Met “schoonmaakacties” in wijken worden (aankomende)
studenten zo goed mogelijk geactiveerd.

4. Bij het project “milieustewards” in een aantal wijken vindt een meer continue 
betrokkenheid van bewoners plaats door acties rondom het huishoudelijke zwerfafval 
(verkeerd aanheboden grof vuil, zakken naast de ondergrondse container en 
dergelijke). 

5. Bij de bestrijding van zwerfafval zal het instrument van de bestuurlijke 
strafbeschikking worden gehanteerd.

6. Bij grotere evenementen wordt onder het begrip ‘duurzaamheid’ ook de 
afvalproblematiek stevig onder de aandacht gebracht.

7. Daarnaast worden burgers door advertenties permanent geattendeerd op het belang van
afvalscheiding. 

8. Een verschuiving van de klassieke communicatie via advertenties in de krant naar 
liefst interactieve uitingen op het internet. De in het najaar van 2009 geïntroduceerde 
scheidingswijzer, en de in de zomer van 2010 de filmpjes over het scheiden van 
deelstromen ( www.milieudienst.groningen.nl/filmpjes-afvalscheiding ) zijn hiervan 
een goed voorbeeld.
Alle informatie over de afvalinzameling voor particulieren is te vinden op 
www.milieudienst.groningen.nl/particulier. 

Deze brede inzet op activiteiten heeft tot doel mensen zo actief mogelijk te betrekken bij 
‘afval’, en hen aan te spreken op bewust gedrag.
Op lokaal niveau is op het gebied van beperking van afval bewustwording een essentieel 
onderdeel. Onder het motto “jong geleerd is oud gedaan” zullen wij ons sterk richten op de 
laatste klassen van het basisonderwijs en de eerste klassen van het middelbaar onderwijs, met 
activiteiten en programma’s in het kader van de Natuur & Duurzaamheids Educatie. Een 
bezoek aan de afvalverwerkinglocatie ARCG/Attero kan daar onderdeel van uit maken. 

VI. Bij de bestrijding van zwerfafval zal het instrument 
van de bestuurlijke strafbeschikking worden 
gehanteerd.
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VII. De gemeente zet zich extra in om de bewustwording en
participatie van burgers op het gebied van 
afvalpreventie en het scheiden van afval te versterken. 
Hierbij worden naast de traditionele middelen ook het
internet verder benut.

VAN AFVAL TOT GRONDSTOF Milieudienst/IPC20



 

Bijlage - Afvalbeheerplan 2011-2015 DEF

485

Versie 06-10-2010

3.            Nascheiding

Het huishoudelijk restafval van Groningen gaat momenteel
allemaal volgens contract naar de scheidingsfabriek van Attero
aan de Duinkerkenstraat (locatie VAGRON). Dit contract loopt
tot 2021.
Het afval dat na de scheidingsfabriek overblijft wordt in
beginsel verbrand in de verbrandingsovens van Attero te
Wijster. Een deel is tijdelijk afgebogen naar een centrale in
Duitsland waarin Attero participeert, maar dat doet aan het
principe niets af.

De nascheiding van afval is, in de Groningse situatie,
gebaseerd op de filosofie van een zo groot mogelijk hergebruik
van grondstoffen.
Allereerst wordt ingezet op het verkrijgen van deelstromen met een zo hoog mogelijk 
rendement (in termen van draagvlak, kosten en milieu), door broninzameling.
Daarna wordt ingezet op zo goed mogelijke nascheiding, met als inzet zoveel mogelijk 
materiaal hergebruik.
Wat resteert wordt verbrand.
Het afvalbeheer van de gemeente is afgestemd op deze ‘keten’.

Daarom is het positief dat met betrekking tot kunststoffen inmiddels een nascheidingslijn is 
gerealiseerd. Wellicht biedt dat opnieuw kansen om te bezien of papierstromen die resteren in 
het restafval, en die in eerste aanzet mét kunststofstromen worden nagescheiden, een nieuwe 
bestemming kunnen vinden. Ondanks de beperkingen van bacteriologische verontreiniging 
die verwerking gecombineerd met de deelstroom oud-papier onmogelijk maken.
Daarom is het positief dat door vergisting van de Organische Natte Fractie (ONF) uit het afval
groengas wordt geproduceerd dat door opwaardering aardgas vervangt.
In hoeverre nieuwe ontwikkelingen het komende decennium de filosofie van ‘hergebruik’ van 
grondstoffen verder kan verhogen is nog ongewis.
En niet onvermeld mag blijven dat een restproduct van de vergistingsinstallatie, het digestaat, 
nog geen duurzame verwerking kent. In de totale keten blijft dit een nadelige component.

VIII. Het gemeentelijke afvalbeheer moet afgestemd 
blijven op de mogelijkheden tot nascheiding.
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4.            Verwerken resterend afval met hoog energetisch rendement

Het energetisch rendement van de ovens in Wijster is relatief laag. Dit wordt veroorzaakt 
doordat het een al langer bestaande oude installatie is. Daarnaast ontbreekt in Wijster de 
mogelijkheid van benutting van de restwarmte omdat er daarvoor in de omgeving geen 
geschikte afnemers zijn.
Het elektrische rendement van de hr-afvalverbrander in Amsterdam bedraagt 30%. “Een 
wereldrecord bij afvalverbranding”, aldus de website van het Afval Energie Bedrijf 
Amsterdam. Dit record wordt bereikt door optimale warmteterugwinning en vooral door 
herverhitting van stoom uit de hogedrukturbine. Door dit hoge rendement kan de elektrische 
energie als groene energie worden afgezet. Daarnaast wordt, gecombineerd met andere 
producenten met een ‘warmte’-overschot, warmte afgezet in een warmtenet voor mn. 
woningen.

Of na afloop van het huidige contract met Attero de verwerking van het restafval van 
Groningen wordt aanbesteed, of dat er een vorm wordt gevonden waarbij de huidige  
nascheiding wordt voortgezet, in alle gevallen kan als voorwaarde gelden dat het elektrisch 
rendement bij de verwerking van resterend afval ten minste 30% bedraagt, en dat de 
restwarmte nuttig wordt toegepast. Op de korte termijn is op dit gebied echter geen winst te 
behalen.
Overigens moet in aanmerking genomen worden dat door het afbuigen van de stroom 
kunststoffen (in beginsel uit verpakkingen) het energetisch gehalte van het restafval verder zal
afnemen. In die zin is het nog maar de vraag of bij de zuivere verwerking van RDF uit 
huisvuil na een scheidingsfabriek het rendement van 30% nog wel gehaald kan worden.
Daarnaast moet worden geconstateerd dat in de huidige afvalverbrandingsmarkt, door 
‘marktwerking’ een overcapaciteit aan ‘traditionele’ verbrandingscapaciteit wordt gecreëerd. 
Dit zal – door de lage tarieven voor verbranding van restafval die daar weer het gevolg van 
zijn – gedurende langere tijd een remmende invloed hebben op de realisatie van de ambitie 
“van afval tot grondstof”. Een belasting op verbranding van afval, waar momenteel in de 
landelijke politiek over gesproken wordt, kan dit overigens mitigeren.

De gemeente Groningen is momenteel aandeelhouder van Attero. Dit aandeelhouderschap is 
ontstaan door de oorspronkelijke aandelen in Essent. Procentueel gezien is de zeggenschap 
echter beperkt tot 1%. De gemeente wil zich de komende periode inzetten om samen met 
andere (gemeentelijke) aandeelhouders, die ook klant zijn van Attero, de krachten te 
bundelen. Op die wijze kunnen we niet alleen als klant, maar ook als gezamenlijke 
aandeelhouders het beleid van Attero beïnvloeden in de door de gemeente gewenste lijn: eerst 
zo veel mogelijk nascheiden, en dan het restant verbranden met een zo hoog mogelijk 
energetisch rendement.

IX. De gemeente gaat de komende periode in overleg 
met andere aandeelhouders (tevens klant) van Attero
om het beleid van dit bedrijf in de door ons gewenste
lijn te beïnvloeden.

VAN AFVAL TOT GRONDSTOF Milieudienst/IPC22



 

Bijlage - Afvalbeheerplan 2011-2015 DEF

487

Versie 06-10-2010

5.            Doelstellingen 2015

In december 2009 is het Landelijk afvalbeheerplan 2009 – 2021 (LAP-2) in werking getreden.
Het LAP-2 hanteert inzake huishoudelijk afval geen doelstelling meer ten aanzien van 
bronscheiding. In plaats daarvan is de doelstelling geformuleerd als “het verhogen van de 
nuttige toepassing van het totaal aan huishoudelijk afval van 51% in 2006 naar 60% in 2015”. 
In diverse besluiten zijn doelstellingen opgenomen voor te bereiken percentages nuttige 
toepassing, zoals verpakkingen, batterijen en elektr(on)ische apparatuur. Aanvullend aan deze 
bestaande wettelijke doelstellingen worden er geen andere doelstellingen voor afzonderlijke 
deelstromen vastgelegd. Dat betekent dat gemeenten een bepaalde mate van vrijheid hebben 
in de wijze waarop zij de doelstelling van 60% willen behalen. Daar waar het oude LAP 
nadrukkelijk gericht was op bronscheiding, wordt in het nieuwe LAP meer ruimte geboden 
voor de bijdrage die nascheiding kan leveren aan het behalen van de doelstelling. Dit past in 
het afvalbeleid dat Groningen sinds jaren voert en waarin nascheiding een belangrijk 
onderdeel vormt.

In hoeverre in de uitwerking van het LAP-2 onderscheid naar stedelijkheidsklassen gemaakt 
zal (blijven) worden en rekening gehouden blijft worden met wat er per type gemeente 
haalbaar is, is momenteel onbekend. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de landelijke 
doelstelling van 60% nuttige toepassing voor elke individuele gemeente geldt.

Zoals in de inleiding is aangegeven was het percentage nuttige toepassing in 2009 45%; er is 
dus nog 15% te gaan wil ook Groningen de doelstelling van LAP II kunnen halen. Het 
percentage van 45, zoals dat voor 2009 is berekend laat de vergistingsfase bij Attero buiten 
beschouwing. Echter, de omzetting van de organisch natte fractie naar biogas is wel degelijk 
een nuttige toepassing. Getracht zal worden om hiervoor een goede rekenmethodiek te 
ontwikkelen.

In hoofdstuk 2 is aangegeven wat er op de verschillende deelstromen te verwachten is. 
 De nascheiding van kunststoffen levert circa 3% nuttige toepassing op.
 De optimalisatie van de papierinzameling levert voor geheel Groningen maximaal 1% 

extra nuttige toepassing op.
 Bij grof vuil zal vanaf 2010 de nascheiding van het aan huis ingezamelde grof vuil in 

de berekening van de nuttige toepassing worden meegenomen. Dit levert circa 3% 
nuttige toepassing op.

 De overige deelstromen zullen marginaal bijdragen; gezamenlijk niet meer dan 1%.

Gezamenlijk is de doelstelling voor 2015 gericht op een verbetering van de nuttige toepassing
met 8%. Daar komt dan nog de toerekening van het met de vergisting opgewekte biogas bij.

X. De doelstelling is om in 2015 het percentage nuttige 
toepassing met ten minste 8% te verbeteren.
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6.            Tarief opbouw afvalstoffenheffing

De opbouw van de afvalstoffenheffing kan gebruikt worden als sturingsinstrument om het 
scheidingsgedrag van burgers te stimuleren. De meest gebruikelijke manier is dan het 
beprijzen van de restafvalstroom. Dit gebeurt in het algemeen door de invoering van diftar 
(gedifferentieerde tarieven), waarbij de vervuiler betaalt voor de aangeboden hoeveelheid 
restafval. 
In het voorjaar van 2005 is aan de raad een notitie hierover aangeboden. De conclusie was dat
op grond van de analyse in de nota DIFTAR PILOT het houden van een proef en de mogelijke
invoering van diftar op basis van het aangeboden volume restafval een kwetsbaar proces is 
waarvan alle implicaties (in positieve en negatieve zin) moeilijk zijn te voorspellen.8 
Op grond van deze notitie heeft de raad het voorstel van het college overgenomen om de 
Milieudienst te verzoeken een afvalbeheerplan op te stellen. Dit eerste afvalbeheerplan is eind
2005 aan de raad aangeboden; zie 2.a. Naar aanleiding daarvan is wel een administratieve 
tariefsdifferentiatie geïmplementeerd, zie voetnoot Error: Reference source not found.

Er zijn momenteel geen nieuwe inzichten, zodat de conclusie van destijds onverminderd van 
kracht blijft. Daar komt bij dat in onze optiek op de langere termijn een volledig 
doorgevoerde producentenverantwoordelijkheid er toe kan leiden dat de kosten voor het 
afvalbeheer grotendeels worden gedragen door producenten en consumenten, en niet langer 
door de burger.

In het Collegeprogramma 2010 2014 “Groningen progressief met energie” is in het hoofdstuk 
leefomgeving opgenomen:

een afvalstoffenheffing met een rechtvaardige relatie tussen afvalproductie en hoogte 
van de heffing, door het verschil in heffing tussen een één- en 
meerpersoonshuishoudens te vergroten

In de tarieven van 2010 bedraagt deze variatie plus en min € 21,00, en daarnaast nog eens 
€ 117,00 extra voor huishoudens met 8 of meer personen.

In ons collegeprogramma speelt ook de gehele belastingdruk van de gemeente hierbij een rol. 
Een verhoging van de OZB kan – deels – gecompenseerd worden door een verlaging van de 

8 Enige conclusies uit de nota:
Technisch zijn er geen echte belemmeringen voor de invoering.
Voor wat betreft de netto kosten zijn er in de notitie een aantal scenario’s uitgewerkt; slechts in de situatie dat 
alles meezit leidt de invoering van diftar niet tot een gemiddelde kostenstijging voor de burger. Maar ook dan 
zullen vooral de meerpersoonshoudens geconfronteerd worden met een substantiële lastenstijging.
Bij het gebruiksgemak zijn een aantal kanttekeningen gemaakt:

a) Met het gebruik van de ondergrondse bak is het voor ouderen van groot gemak dat afval in kleine 
beetjes kan worden gestort. Dit gebruiksgemak wordt teniet gedaan omdat weer met volle zakken zal 
worden gewerkt uit kostenoverwegingen. 

b) Voor ouderen of mensen met een handicap zal hulp door buren bij gebruikmaking van de ondergrondse 
bak moeizamer verlopen. In veel gevallen vindt storting nu plaats op het pasje van ‘de buurman’.

c) Gelukkig zijn er nog burgers die oog hebben voor het schoon houden van de openbare ruimte en hier 
daadwerkelijk inspanningen voor verrichten (blad, zwerfvuil). De bloemetjesactie van de Milieudienst 
heeft een deel van die inspanningen zichtbaar gemaakt. Afvoer van dit afval ‘op eigen kosten’ zal leiden
tot ontmoediging cq. beëindiging van die inspanningen. Ook de ‘misplaatste’ zak naast de inworpzuil 
zal niet meer door een attente buurtbewoner worden gestort.

d) Diftarsystemen leiden tot het ‘weglekken’ van afval en straatvervuiling. Delen van de bevolking zullen 
door de financiële prikkel en individueel ongemak het systeem altijd als ‘gebruiksonvriendelijk’ 
beschouwen.
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afvalstoffenheffing. Deze wordt voorzien door lagere kosten, hogere inkomsten (door meer 
aansluitingen) en de voorziene bezuinigingen in de komende jaren. Momenteel worden de 
verschillende varianten doorgerekend. Bij de tarievennota 2011 zal aan de tariefsopbouw van 
de afvalstoffenheffing en de verdere differentiatie separaat aandacht worden gegeven.

XI. Conform het collegeprogramma wordt het variabele 
gedeelte van het tarief voor de afvalstoffenheffing in 
de periode tot 2015 meer gerelateerd aan de 
gemiddelde afvalproductie per categorie.
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7.            Inzamelmiddelen en methoden

Het beleid ten aanzien van de inzamelmiddelen en methoden is momenteel als volgt:

7.a. GFT- en restafval

Eind negentiger jaren is in Groningen de inzameling van GFT met de zogenaamde groene 
emmertjes gestaakt in die wijken, waar op dat moment het restafval met zakken werd 
ingezameld (met name in het centrum en de schilwijken). In veel andere grote steden werd en 
wordt er in dat soort wijken in het geheel geen GFT ingezameld. Ook in Groningen werd er 
relatief weinig ingezameld én de arbeidsbelasting voor de medewerkers was te hoog. Omdat 
op dat moment ook de vergister bij de scheidingsfabriek van Attero in bedrijf kwam, was het 
staken van de GFT inzameling ook milieutechnisch verantwoord. Immers, met de emmertjes 
werd vooral de groente- en fruit fractie ingezameld (het merendeel van de betrokken 
woningen beschikt niet over een tuin). En deze fractie wordt in de scheidingsfabriek als 
organisch natte fractie afgescheiden en vervolgens vergist. Dit vergistingsproces staat 
milieutechnisch op dezelfde hoogte als composteren.

In 2000 is de gemeente begonnen met het plaatsen van ondergrondse containers in die delen 
van de stad, waar tot dan toe de inzameling door middel van huisvuilzakken geschiedde. Dit 
project is in 2008 afgerond. Momenteel zijn er nog slechts enkele honderden woningen, 
voornamelijk in de wijk Corpus den Hoorn, die van een huisvuilzak gebruik maken. De 
omzetting naar ondergrondse containers wacht op de renovatie van de wijk.
Dit levert het volgende beeld op:

1. Grondgebonden woningen:
a. één 240 liter minicontainer voor restafval en één voor GFT; bij voorkeur te 

ledigen door middel van een zogenaamde zijbelader.
Voor extra minicontainers op verzoek wordt jaarlijks een extra bedrag bij de 
afvalstoffenheffing in rekening gebracht,

b. ondergrondse container indien de woning wordt gerealiseerd in een gebied 
waar nu ook al alleen met ondergrondse containers wordt ingezameld; dit komt
voor bij nieuwbouwplannen in “bestaande” wijken (stadsinbreiding),
(In een beperkt aantal gevallen waar grote tuinen aanwezig zijn, en de 
inzameling met een zijbelader kan worden uitgevoerd kunnen ook 
minicontainers voor GFT worden verstrekt.)

c. ondergrondse container “op verzoek” bij projecten waar geen sprake is van 
(substantiële) tuinen én de projectontwikkelaar de investeringskosten voor zijn 
rekening neemt.

2. Niet grondgebonden woningen (appartementen en flats):
a. deze woningen dienen te beschikken over een inpandige ruimte waar door de 

gemeente één of meerdere rolcontainers worden geplaatst,
b. alternatief is hier een ondergrondse container “op verzoek” van de eigenaar of 

de VVE. In dat geval worden de investeringskosten van de ondergrondse 
container door de aanvrager betaald.

De minicontainers worden alternerend één maal per twee weken ingezameld. De rolcontainers
in de flats worden één of twee maal per week geledigd, afhankelijk van volume en aanbod van
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afval. De ondergrondse containers beschikken over een volmeldsysteem, en worden op de 
dagelijkse ledigingslijst geplaatst als de container voor circa 70% gevuld is.

7.b. Papier

De papierinzameling vindt op twee manieren plaats: er wordt – afhankelijk van de inzamelaar 
– één of twee keer per maand aan huis ingezameld, en daarnaast zijn er verdeeld over de 
gehele stad papiercontainers.

Voor de inzameling aan huis zijn momenteel in de wijk Buitenhof aparte minicontainers met 
een blauwe deksel uitgezet. Dit systeem zal daar waar dit technisch en financieel mogelijk is 
de komende jaren verder worden uitgebreid. De verwachting is dat uiteindelijk 10.000 
huishoudens over een minicontainer voor papier kunnen beschikken.

Voor de 80 brengpunten worden momenteel zowel bovengrondse als ondergrondse containers 
gebruikt. Ondergrondse containers worden alleen dan geplaatst als het zeker is dat het 
desbetreffende brengpunt in de behoefte voorziet en er ook op de langere termijn geen 
veranderingen verwacht worden. De bovengrondse containers worden in ieder geval in eerste 
instantie bij nieuwe locaties toegepast. Daarnaast ook in die gevallen dat ondergrondse 
plaatsing om technische redenen niet mogelijk is. Vervanging van bovengrondse containers 
door ondergrondse containers is momenteel niet voorzien.

7.c. Glas

Voor (verpakkings)glas beschikt Groningen over 111 brengpunten met in het totaal 162 
containers. Hierbij kan de burger het glas in drie kleuren – wit, bruin en groen – scheiden, 
waarbij het groene vak ook voor de overige kleuren bestemd is. Net als bij papier worden er 
bovengrondse en ondergrondse containers gebruikt. Het toepassingsbeleid is identiek.

7.d. Textiel

De textielinzameling vindt op twee manieren plaats: er wordt één keer per maand aan huis 
ingezameld, en daarnaast zijn er verdeeld over de gehele stad 16 locaties waar het textiel naar 
toe gebracht kan worden. Hier staan bovengrondse textielcontainers.

7.e. KGA

Ook de inzameling van het klein gevaarlijk afval (KGA) vindt op twee manieren plaats. 
Verdeeld over de wijken heeft de chemokar telkens zes tot acht keer per jaar een standplaats 
waar KGA ingeleverd kan worden. Ook zijn er een aantal avondstandplaatsen bij de 
winkelcentra. Daarnaast kan KGA uiteraard naar een van beide afvalbrengstations worden 
gebracht.
Medicijnen en spuiten kunnen ook bij de drogist worden ingeleverd.
Batterijen kunnen ook bij diverse winkels worden ingeleverd.
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7.f. Elektrische en elektronische apparaten

Voor elektrische en elektronische apparaten zijn er drie inzamelmogelijkheden:
 Bij aankoop van een nieuw apparaat is de winkelier verplicht om een – gelijksoortig – 

oud apparaat in te nemen. Dit geldt niet alleen voor de grote apparaten, zoals de 
koelkast en de wasmachine, maar ook voor kleine apparaten zoals een strijkijzer, een 
koffiezetapparaat en dergelijke.

 De grote elektrische apparaten kunnen op verzoek aan huis door de gemeente worden 
ingezameld. Momenteel zijn hieraan geen kosten verbonden. Aanmelden kan simpel 
via internet of de telefoon.
De kleine elektrische apparaten kunnen bij de chemokar worden ingeleverd.

 Alle apparaten kunnen ook naar een van beide afvalbrengstations worden gebracht.

7.g. Grof vuil

Voor het grof vuil zijn er twee inzamelmethoden:
 Twee maal per jaar mag een huishouden zonder verdere kosten tot maximaal 1,5 m3 

per keer grof vuil aan huis laten ophalen. Aanmelden kan simpel via internet of de 
telefoon.

 Vier maal per jaar mogen bijna alle deelstromen grof vuil zonder verdere kosten naar 
een van beide afvalbrengstations worden gebracht.

Voor bouw- en sloopafval moet altijd betaald worden.
Als er meer dan twee maal aan huis moet worden opgehaald, of als er meer dan vier maal grof
vuil wordt weggebracht moet ook daarvoor worden betaald.

Voor snoeiafval bestaat de mogelijkheid om dit aan huis te laten ophalen; hiervoor moet 
echter altijd worden betaald.

XII. Het bestaande aanbod van inzamelmiddelen en 
methoden blijft onverkort gehandhaafd.
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8.            Slot

Het afvalbeheerplan 2011 – 2015 “VAN AFVAL TOT GRONDSTOF” is een voortzetting van het 
eerste afvalbeheerplan 2006-2010. Geconcludeerd kan worden dat de inwoners van 
Groningen op een goede en milieutechnisch verantwoorde wijze met hun afval omgaan. 
Immers, de doelstellingen uit het eerste landelijke Afval Beheer Plan worden nagenoeg 
gehaald. In het nu voorliggende plan wordt het accent verder verschoven naar het sluiten van 
de keten, waar afval opnieuw gebruikt wordt als primaire grondstof. Dit betekent het verder 
scheiden van zo veel mogelijk deelstromen op de meest efficiënte wijze. De medewerking van
de inwoners van Groningen is hierbij onontbeerlijk. Wij zetten ons dan ook extra in om de 
bewustwording en participatie op het gebied van (het scheiden van) afval te versterken. Alleen
op die manier is 8% meer nuttige toepassing van het huishoudelijk afval in 2015 (ten opzichte
van 2009) te realiseren.

In de keten van het afval, van productie tot inzameling en eindverwerking, kunnen 
ontwikkelingen in gang worden gezet waarbij de ambitie “VAN AFVAL TOT GRONDSTOF” in 
2025 in hoge mate kan worden gerealiseerd.
De inspanningen van de gemeente Groningen blijven zich de komende jaren daarom richten 
op die diverse aspecten in de gehele keten, waar inspanningen het meeste rendement 
opleveren.

Het plan kent de volgende uitgangspunten:

1. De gemeente plaatst haar maatregelen bij het afvalbeheer in het kader van een lange 
termijnperspectief van volledige producenten- of ketenverantwoordelijkheid.

2. De gemeente blijft zich (op landelijk niveau) inzetten voor handhaving en uitbreiding 
van het statiegeld of retourpremie voor emballage.

3. De gemeente richt zich in de komende beleidsperiode op een verdere optimalisatie van
bestaande deelstromen. Het gaat dan vooral om glas, papier en grof vuil.

4. Ter bevordering van de inlevering van de kleine elektrische apparaten wordt een 
projectvoorstel ingediend bij het fonds van de NVMP & ICT-Milieu.

5. In het najaar van 2010 zal een evaluatie over de methodiek van inzameling van KGA 
aan de raad worden aangeboden.

6. Bij de bestrijding van zwerfafval zal het instrument van de bestuurlijke 
strafbeschikking worden gehanteerd.

7. De gemeente zet zich extra in om de bewustwording en de participatie van burgers op 
het gebied van afvalpreventie en het scheiden van afval te versterken. Hierbij worden 
naast de traditionele middelen ook het internet verder benut.

8. Het gemeentelijke afvalbeheer moet afgestemd blijven op de mogelijkheden tot 
nascheiding.

9. De gemeente gaat de komende periode in overleg met andere aandeelhouders (tevens 
klant) van Attero om het beleid van dit bedrijf in de door ons gewenste lijn te 
beïnvloeden.

10. De doelstelling is om in 2015 het percentage nuttige toepassing met ten minste 8% te 
verbeteren.

11. Conform het collegeprogramma wordt het variabele gedeelte van het tarief voor de 
afvalstoffenheffing in de periode tot 2015 meer gerelateerd aan de gemiddelde 
afvalproductie per categorie.

12. Het bestaande aanbod van inzamelmiddelen en methoden blijft onverkort 
gehandhaafd.
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15 december 2010. 
Nr. 7d. 
Kredieten in verband met afgebrande school Gravenburg. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2010, 
GR 10.2474288; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. een exploitatiebegroting voor de realisatie van de noodlokalen, een eenvoudige 

gymfaciliteit en alle bijbehorende werkzaamheden ten behoeve van tijdelijke 
huisvesting voorzieningen Gravenburg vast te stellen en de totale kosten te bepalen op  

 € 2.500.000,--; 
II. de kosten te dekken uit de uitkering van de verzekering; 
III. de totale kosten voor de herbouw van het schoolgebouw voor De Vlint en  

De Hoeksteen en overige participanten op een later tijdstip te bepalen; 
IV. de kosten te dekken uit de uitkering van de verzekering; 
V. voor de voorbereiding van de herbouw van het schoolgebouw voor De Vlint en  
 De Hoeksteen en de overige participanten een uitvoeringskrediet van € 600.000,--  
 beschikbaar te stellen; 
VI. de gemeentebegroting 2010 te wijzigen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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15 december 2010. 
Nr. 8a. 
Onderzoek herinrichting omgeving Helper Westsingel - Toekomst woonwagenpark. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2010, 
GR 10.2432252; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. in te stemmen met de randvoorwaardelijke keuzes voor de verdere ontwikkeling van het 

gebied; 
II. een (plan)kostenkrediet beschikbaar te stellen van € 150.000,-- te dekken uit de 

toekomstige verkoop van bouwrijpe grond. Het totale (plan)kostenkrediet komt daarmee 
uit op € 250.000,--; 

III. de gemeentebegroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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15 december 2010. 
Nr. 8e. 
Tarievennota. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2010, 
GR 10.2464057; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. de tarievennota met de daarin opgenomen tariefswijzigingen vast te stellen met 

uitzondering van het tarief van de begrafenisrechten dat in plaats daarvan met 0,9 procent 
wordt geïndexeerd; 

II. de meeropbrengsten uit de in de tarievennota genoemde maatregelen ten bedrage van 300 
duizend euro in te zetten voor de bezuinigingen 2011-2014;  

III. de opbrengst van de OZB-verhoging op gemeentelijke gebouwen in verband met de 
invoering van het Fonds Ondernemend Groningen in te zetten voor de invulling van de 
bezuinigingstaakstelling op de tarieven; 

IV. het overschot in de reserve afvalstoffenheffing in te zetten om de reële stijging van de 
woonlasten per huishouden te beperken tot € 5,-- in de periode 2011-2014 (in totaliteit 1,9 
miljoen euro); 

V. het overschot in de reserve afvalstoffenheffing in te zetten om huishoudens die vijf jaar of 
langer gedeeltelijke kwijtschelding krijgen maar geen langdurigheidtoeslag ontvangen in 
de periode 2011-2014 onder de kwijtscheldingsregeling te brengen (totale kosten voor de 
periode 2011-2014, 1 miljoen euro); 

VI. de projecten "Milieustewards" en "Jong geleerd is oud gedaan" uit het 
afvalstoffenbeheerplan 2011-2015 structureel te financieren uit de afvalstoffenheffing 
(kosten per jaar € 150.000,--); 

VII. de begrotingswijziging bij de eerste Voortgangsrapportage 2011 op te nemen; 
VIII. de in ontwerp overgelegde verordeningen vast te stellen en in werking te laten treden op 1 

januari 2011; 
IX. de verordeningen bekend te maken door plaatsing in het gemeenteblad en te publiceren in 

de Groninger Gezinsbode. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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15 december 2010 
Nr. 8e. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;  
 
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2010, 
GR 10.2464057; 
 
Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 
15.33 van de Wet milieubeheer; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en 
reinigingsrechten 2011. 
 
 
Hoofdstuk I  Algemene bepalingen 
 
 
Inleidende bepaling 
 
Artikel 1   
Krachtens deze verordening worden geheven: 
a. een afvalstoffenheffing; 
b. reinigingsrechten. 
 
 
Begripsomschrijving 
 
Artikel 2 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder ‘gebruik maken’ in 
hoofdstuk II Afvalstoffenheffing: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet 
milieubeheer; 
 
 
Hoofdstuk II   Afvalstoffenheffing 
 
 
Aard van de belasting en belastbaar feit 
 
Artikel 2 
1. Onder de naam 'afvalstoffenheffing' wordt een directe belasting geheven als bedoeld 

in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer. 
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2. De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende 
tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik 
maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 
van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke 
afvalstoffen geldt. 

 
 
Belastingplicht 
 
Artikel 3 
1. De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden 

beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht 
gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 
10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van 
huishoudelijke afvalstoffen geldt.  

 
 
Maatstaf van heffing en belastingtarief 
 
Artikel 4   
1. De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in 

hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel. 
2. Voor de berekening van de belasting wordt een gedeelte van een in de tarieventabel 

genoemde eenheid als volle eenheid aangemerkt.  
 
 
Belastingjaar 
 
Artikel 5 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
 
Wijze van heffing 
 
Artikel 6   
1. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1, onderdelen 1 tot en met 3 van de bij deze 

verordening behorende tarieventabel wordt geheven bij wege van aanslag. 
2. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1, onderdelen 4 en 5 van de bij deze verordening 

behorende tarieventabel wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke 
kennisgeving.  

 
 
Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 
 
Artikel 7  
1. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1, onderdelen 1 tot en met 3 van de bij deze 

verordening behorende tarieventabel is verschuldigd bij het begin van het 
belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht. 

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting 
verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde 
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belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog 
kalendermaanden overblijven. Bij de aanvang van de belastingplicht vóór de 
zestiende van een kalendermaand is over die maand de volle belasting verschuldigd. 
Bij aanvang op een later tijdstip wordt over de lopende kalendermaand geen 
belasting geheven. 

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak 
op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde 
belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog kalendermaanden 
overblijven. Bij beëindiging van de belastingplicht na de vijftiende van een 
kalendermaand is over die maand de volle belasting verschuldigd. Bij beëindiging 
op een eerder tijdstip wordt over de lopende kalendermaand geen belasting geheven. 

4. Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige 
binnen de gemeente verhuist en aldaar inzake een ander perceel belastingplichtig 
wordt. 

5. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1, onderdelen 4 en 5 van de bij deze verordening 
 behorende  tarieventabel is verschuldigd bij aanvang van de dienstverlening.  
 
 
Termijnen van betaling 
 
Artikel 8  
1. De aanslagen, opgelegd voor de belasting bedoeld in hoofdstuk 1, onderdelen 1 tot 

en met 3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, moeten worden 
betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de 
maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld 
en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 

 
 
2. Ingeval het totaalbedrag van het aanslagbiljet waarop de aanslagen staan vermeld  

€ 4.000 of meer bedraagt, moet dit bedrag, in afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid, worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op de maand die 
in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. 

3. De belastingschuldige kan machtiging tot automatische incasso verlenen indien het 
totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen minder 
dan € 4.000 bedraagt. Het minimum termijnbedrag bedraagt € 10. Ingeval een 
machtiging tot automatische incasso is verleend, wordt het aantal termijnen bepaald 
door het totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke 
belastingen te delen door het minimum termijnbedrag, met dien verstande dat het 
aantal termijnen niet meer dan tien bedraagt. De eerste termijn vervalt op de laatste 
dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet 
is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 

4. De in het derde lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht niet 
te zijn verleend indien twee van de tien termijnen niet zijn betaald doordat 
automatische incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk 
blijkt dan wel binnen één maand na afschrijving zijn gestorneerd. Alsdan gelden de 
betaaltermijnen als bedoeld in het eerste lid.       

5. De kennisgevingen, opgelegd voor de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1, 
onderdelen 4 en 5 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, moeten 
worden betaald op het tijdstip van uitreiking. 
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Hoofdstuk III  Reinigingsrechten 
 
 
Belastbaar feit 
 
Artikel 9   
Onder de naam ‘reinigingsrechten’ worden rechten geheven zowel voor het van 
gemeentewege inzamelen van bedrijfsafval, als voor het gebruik van voor de openbare 
dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in 
beheer of in onderhoud zijn. 
 
 
Belastingplicht 
 
Artikel 10   
De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie 
de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen 
gebruik maakt. 
 
 
Maatstaf van heffing en belastingtarief 
 
Artikel 11   
De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in hoofdstuk 
2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel. 
 
 
 
Belastingjaar 
 
Artikel 12   
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
 
Wijze van heffing 
 
Artikel 13   
De rechten bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel worden geheven bij wege van 
aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden 
opgelegd. 
 
 
Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks  
verschuldigde rechten 
 
Artikel 14   
1. De rechten bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij het 

begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht. 
2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting 

verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde 
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belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog 
kalendermaanden overblijven. Bij de aanvang van de belastingplicht vóór de 
zestiende van een kalendermaand is over die maand de volle belasting verschuldigd. 
Bij aanvang op een later tijdstip wordt over de lopende kalendermaand geen 
belasting geheven. 

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak 
op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde 
belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog kalendermaanden 
overblijven. Bij beëindiging van de belastingplicht na de vijftiende van een 
kalendermaand is over die maand de volle belasting verschuldigd. Bij beëindiging 
op een eerder tijdstip wordt over de lopende kalendermaand geen belasting geheven. 

 
 
Termijnen van betaling 
 
Artikel 15   
1. De aanslag moeten worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste 

vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening 
van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een 
maand later. 

2. Ingeval het totaalbedrag van het aanslagbiljet waarop de aanslagen staan vermeld  
€ 4.000 of meer bedraagt, moet dit bedrag, in afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid, worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op de maand die 
in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. 

3. De belastingschuldige kan machtiging tot automatische incasso verlenen indien het 
totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen minder 
dan € 4.000 bedraagt. Het minimum termijnbedrag bedraagt € 10. Ingeval een 
machtiging tot automatische incasso is verleend, wordt het aantal termijnen bepaald 
door het totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke 
belastingen te delen door het minimum termijnbedrag, met dien verstande dat het 
aantal termijnen niet meer dan tien bedraagt. De eerste termijn vervalt op de laatste 
dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet 
is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 

4. De in het derde lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht niet 
te zijn verleend indien twee van de tien termijnen niet zijn betaald doordat 
automatische incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk 
blijkt dan wel binnen één maand na afschrijving zijn gestorneerd. Alsdan gelden de 
betaaltermijnen als bedoeld in het eerste lid.       

 
 
Hoofdstuk IV Aanvullende bepalingen 
 
 
Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Artikel 16   
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot 
de heffing en de invordering van de reinigingsheffingen. 
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Inwerkingtreding en citeertitel 
 
Artikel 17   
1. De "Verordening reinigingsheffingen" van 13 november 2002, nr. 7, laatstelijk 

gewijzigd bij raadsbesluit van 16 december 2009, nr. 7c, wordt ingetrokken met 
ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien 
verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum 
hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de 
bekendmaking.  

3. De datum van ingang van de heffingen is 1 januari 2011. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening reinigingsheffingen 2011'. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier,      De voorzitter, 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden.    dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
 
 
 
 
 
 
 
15 december 2010 
Nr. 8e. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2010, 
GR 10.2464057; 
 
Gelet op de artikelen 228 van de Gemeentewet; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2011. 
 
 
Begripsomschrijvingen 
 
Artikel 1 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
a. jaar :  een kalenderjaar; 
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b. maand :  een kalendermaand; 
c. week :  een tijdvak van zeven opeenvolgende dagen; 
d. dag :  een tijdvak van vierentwintig opeenvolgende uren, beginnend  
   bij 0.00 uur; 
e. tabel :  de bij deze verordening behorende tabel; 
f. bouwmaterialen :  door bouwmaterialen, grond of zand, keten, loodsen, bouwwerk-

tuigen (waaronder begrepen rails en kraanbanen) en stellingen 
ingenomen of doorschuttingen en omheiningen afgesloten 
oppervlakte; 

g. diepenring : het gebied dat wordt omsloten door Verbindingskanaal, 
Zuiderhaven, A-diep (de A), Spilsluizen, Turfsingel, Schuitendiep, 
Winschoterkade en Oosterhaven.  

 
 
Belastbaar feit  
 
Artikel 2 
Onder de naam precariobelasting wordt een belasting geheven ter zake van het hebben van 
voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of 
genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel. 
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Belastingplicht 
 
Artikel 3 
1. De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen 

onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van 
degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de 
openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn. 

2. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft 
verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de 
openbare dienst bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of 
diens rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij 
niet het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde 
gemeentegrond heeft. 

 
 
Vrijstellingen 
 
Artikel 4 
1. De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van: 
 a. voorwerpen, aangebracht of geplaatst door de gemeente, de provincie, het rijk of de 

waterschappen, noodzakelijk voor de uitoefening van hun publiekrechtelijke taak;  
b. voorwerpen, aangebracht of geplaatst door de ANWB of een andere overeenkomstige 

instelling, voor zover deze voorwerpen uitsluitend een openbaar belang dienen of een  
  verkeersaanwijzing bevatten;  
 c. voorwerpen ten behoeve van de afvoer van regen- of grondwater; 
 d. voorwerpen aan of in de onmiddellijke nabijheid van een perceel, bestaande uit 

rolluiken, alarminstallaties, televisiecamera's, lampen en dergelijke, die uitsluitend ten 
behoeve van de veiligheid zijn aangebracht; 

 e. vlaggenstokken, vlaggenstokhouders, vlaggen, spionnetjes, bloembakken, lampen, 
feestverlichting, spandoeken en zonneschermen; 

f. bouwmaterialen aangebracht of geplaatst door derden ter uitvoering van een opdracht 
van de gemeente, verstrekt in het kader van de uitoefening van haar publiekrechtelijke 
taak; 

 g. billboards, mupi’s, abri’s en reclameobjecten rond lichtmasten. 
2. De precariobelasting wordt niet geheven indien en voor zover ter zake daarvan al uit 

hoofde van een privaatrechtelijke overeenkomst of een andere gemeentelijke belasting-
verordening een bedrag wordt gevorderd. 

 
 
Maatstaf van heffing en belastingtarieven 
 
Artikel 5 
De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij 
deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze 
verordening bepaalde. 
 
 
Berekening van de precariobelasting 
 
Artikel 6 
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1. Voor de berekening van de precariobelasting wordt met betrekking tot een in de 
tarieventabel genoemde lengte- of oppervlaktemaat een gedeelte daarvan als een volle 
eenheid aangemerkt. 

2. Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend naar de 
oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald. 

3. De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt gesteld op het product van 
de twee aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige rechthoek. 

4. Indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de 
voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt 
voor de berekening van de precariobelasting aangesloten bij de geldigheidsduur van die 
vergunning, tenzij blijkt dat het belastbaar feit zich gedurende een kortere periode heeft 
voorgedaan. In dat geval bestaat aanspraak op ontheffing, waarbij het vijfde lid van 
overeenkomstige toepassing is. 

5. Indien in de tarieventabel voor een voorwerp tarieven voor verschillende tijdseenheden zijn 
opgenomen, wordt de precariobelasting berekend op de voor de belastingplichtige meest 
voordelige wijze. 

6.   In afwijking van het bepaalde in artikel 1 wordt voor de berekening van de 
precariobelasting: 
a. indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een weektarief maar geen dagtarief is 

opgenomen, een gedeelte van een week gelijkgesteld met een week; 
b. indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een maandtarief maar geen dag- of 

weektarief is opgenomen, een gedeelte van een maand gelijkgesteld met een maand. 
7. Indien in de tarieventabel voor een voorwerp een dagtarief, weektarief of maandtarief is 

opgenomen en het belastingtijdvak een langere periode dan een dag, onderscheidenlijk een 
week of een maand omvat, gelden deze tarieven per dag, onderscheidenlijk week of maand 
van het belastingtijdvak. 

 
 
Belastingtijdvak 
 
Artikel 7 
1. In de gevallen waarin de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het 

voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde 
gemeentegrond, is het belastingtijdvak de periode waarvoor de vergunning is verleend, 
met dien verstande dat bij een kalenderjaaroverschrijdende geldigheidsduur van de 
vergunning het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar. 

2. In andere dan de in het eerste lid bedoelde gevallen, is het belastingtijdvak de 
aaneengesloten periode gedurende welke het belastbaar feit zich voordoet of heeft 
voorgedaan. 

 
 
Wijze van heffing 
 
Artikel 8 
De precariobelasting wordt geheven bij wege van aanslag. 
 
 
Ontstaan van de belastingschuld en bepalingen omtrent aanvang en einde van de belastingplicht 
in de loop van het belastingtijdvak 
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Artikel 9 
1. De belasting wordt verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, indien de 

belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht. 
2. Indien het belastingtijdvak een jaar is en het aanwezig zijn van voorwerpen als bedoeld in 

artikel 2 in de loop van dat jaar aanvangt, wordt de belasting geheven naar evenredigheid 
van het aantal volle maanden dat na aanvang van de belastingplicht in het jaar nog 
overblijft.  

3. Indien het belastingtijdvak een jaar is en het aanwezig zijn van voorwerpen als bedoeld in 
artikel 2 in de loop van dat jaar eindigt, wordt op verzoek van de belastingplichtige 
ontheffing verleend naar evenredigheid van het volle aantal maanden dat na beëindiging 
van de belastingplicht in het jaar nog overblijft. 

 
 
Termijn van betaling 
 
Artikel 10 
De aanslagen moeten worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de 
maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. 
 
 
Kwijtschelding 
 
Artikel 11 
Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
 
Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Artikel 12 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de 
heffing en invordering van de precariobelasting. 
 
 
Inwerkingtreding en citeertitel 
 
Artikel 13 
1.   De 'Verordening precariobelasting' van 26 november 2008, nr. 6e, laatstelijk gewijzigd bij 

raadsbesluit van 16 december 2009, nr. 7c, wordt ingetrokken met ingang van de in het 
derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van 
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.  
3.  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2011. 
4.   Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening precariobelasting 2011'.  
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier,      De voorzitter, 
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mr. L.A.M. (L  eo) Aarden.     dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.  
 
 
 
 
 
 
15 december 2010 
Nr. 8e. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 
2010, 
GR 10.2464057; 
 
Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2011.  
 
 
Parkeerbelastingen 
 
Artikel 1 
Onder de naam 'parkeerbelastingen' worden de volgende belastingen geheven: 
a. een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens 

deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door burgemeester en wethouders 
te bepalen plaats, tijdstip en wijze; 

b. een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het 
parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze. 

 
 
Begripsomschrijvingen 
 
Artikel 2 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
a. parkeren : het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van 

een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is en gebruikt 
wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel 
het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de 
gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen 
of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een 
wettelijk voorschrift is verboden; 

b. houder : degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig 
moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een 
motorrijtuig dat is ingeschreven in het krachtens de 
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Wegenverkeerswet (Stbl. 1935, 554) aangehouden register van 
opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op 
wiens naam het voor het motorrijtuig opgegeven kenteken ten tijde 
van het parkeren in het register was ingeschreven; 
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c. parkeerapparatuur :parkeermeters, parkeerautomaten met inbegrip van 
verzamelparkeermeters, centrale computer voor het verlenen van 
diensten op het gebied van telefonische betaling bestemd voor de 
registratie van parkeerbewegingen en hetgeen naar 
maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur 
wordt verstaan. 

d. artsenplaats : Een aan één of meerdere artsen specifiek toegewezen plaats 

volgens  

   art. 3, lid 3 sub f van de parkeerverordening. 

 Deze plaats wordt aangeduid door middel van het bord E09 uit 

bijlage I van het RVV 1990 met op het onderbord aangegeven het 

kenteken. 

e. GPP : Gehandicapten ParkeerPlaats. 
  Een aan een gehandicapte specifiek toegewezen plaats volgens art. 

3, lid 3,  
sub g van de parkeerverordening.  

  Deze plaats wordt aangeduid door middel van het bord E06 uit 
bijlage I van het RVV 1990 met op het onderbord aangegeven het 
kenteken. 

 
 
Belastingplicht 
 
Artikel 3 
1. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, wordt geheven van degene die het 

voertuig heeft geparkeerd. 
2. Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt: 
 a. degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de 

belasting te willen voldoen; 
 b. zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 1, onderdeel a, heeft 

plaatsgevonden: de houder van het voertuig, met dien verstande dat: 
 1. indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst 

wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge 
deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, niet de houder maar de 
huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd; 

 2. indien blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan 
ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft 
geparkeerd. 

3. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, wordt niet geheven van 
degene die op de voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het 
voertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, indien deze aannemelijk maakt 
dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het voertuig heeft 
gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen 
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voorkomen. 
4. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel b, wordt geheven van degene 

die de vergunning heeft aangevraagd. 
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Tijdstip van ontstaan van de belastingschuld 
 
Artikel 4 
1. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het 

parkeren. 
2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid is de belasting terstond verschuldigd 

na afloop van het parkeren indien wordt geheven door middel van het inbellen bij de 
centrale computer van het bedrijf waarmee de gemeente Groningen een overeenkomst 
heeft gesloten voor het verlenen van diensten op het gebied van telefonische betaling 
bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen.  

3. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop 
de vergunning wordt verleend. 

 
 
Tarief, tijdvak en maatstaf van heffing 
 
Artikel 5 
Het tarief, het tijdvak en de maatstaf van heffing zijn vermeld in de tarieventabel 
behorende bij de Verordening parkeerbelastingen. 
 
 
Wijze van heffing en termijn van betaling 
 
Artikel 6 
1. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, wordt geheven bij wege van 

voldoening op aangifte en moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren. 
2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid moet de belasting, indien het 

inwerking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door middel van het inbellen 
bij de centrale computer van het bedrijf waarmee de gemeente Groningen een 
overeenkomst heeft gesloten voor het verlenen van diensten op het gebied van 
telefonische betaling bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen, betaald 
worden binnen één maand na de dag waarop het belastbare feit heeft plaatsgevonden.  

3. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel b, wordt geheven bij wege van 
voldoening op aangifte en moet worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning 
wordt verleend. 

4. Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald. 
 
 
Ontheffing van parkeerbelasting 
 

Artikel 7 

1. Indien de belastingplicht, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, in de loop van het 
jaar waarvoor de vergunning is verleend eindigt, wordt op aanvraag ontheffing 
verleend over de nog niet ingetreden volle kwartalen waarop de vergunning 
betrekking heeft.  

2. Terugbetaling van reeds betaalde belastingsommen geschiedt vanaf  € 10. 
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Vrijstelling gehandicapten 
 
Artikel 7a 
Houders van een geldige Europese Gehandicapten Parkeerkaart, landelijke 
invalidenparkeerkaart (zowel voor bestuurders als passagiers), gewestelijke 
invalidenparkeerkaart of buitenlandse invalidenparkeerkaart zijn vrijgesteld mits deze 
parkeerkaart met de daartoe bestemde zijde, in combinatie met een parkeerschijf waarop 
de aankomsttijd is ingesteld, op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats direct achter de 
voorruit van het voertuig is geplaatst. Indien geen voorruit aanwezig is, dienen de 
vergunning en de parkeerschijf op een van buitenaf zichtbare plaats duidelijk leesbaar te 
worden aangebracht. 
 
 
Bevoegdheid tot naheffingsaanslag, wielklem en wegsleepregeling 
 
Artikel 8 
1. Tot zekerheid van de betaling van een naheffingsaanslag ter zake van de belasting 

bedoeld in artikel 1, onder deel a, kan aan het voertuig ook een wielklem worden 
aangebracht, waardoor wordt verhinderd dat het voertuig wordt weggereden. 

2. Het college van burgemeester en wethouders wijst bij openbaar te maken besluit in 
alle gevallen de terreinen en weggedeelten aan waar de wielklem wordt toegepast. 

3. Indien na het aanbrengen van de wielklem 24 uren zijn verstreken kan het voertuig 
naar een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaats worden 
overgebracht en in bewaring worden gesteld. 

 
 
Kosten 
 
Artikel 9 
De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 1, 
onderdeel a,  
bedragen € 52. 
 
 
Kwijtschelding 
 
Artikel 10 
Bij invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
 
Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Artikel 11 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de 
heffing en de invordering van de parkeerbelastingen. 
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Inwerkingtreding en citeertitel 
 
Artikel 12 
1. De ‘Verordening parkeerbelastingen’ van  26 juni 1991, nr. 18, laatstelijk gewijzigd bij 

raadsbesluit van 27 januari 2010, nr. 9b, wordt ingetrokken met ingang van de in het 
derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van 
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.  

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.  
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.  
4. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening parkeerbelastingen 2011’. 
 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.  
  
 
 
 
 
15 december 2010 
Nr. 8e. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2010, 
GR 10.2464057; 
 
Gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 
2011. 
 
 
Belastingplicht 
 
Artikel 1 
1. Onder de naam 'onroerende-zaakbelastingen' worden ter zake van binnen de gemeente 

gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven: 
a.  een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een 
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onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens 
eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen: 
gebruikersbelasting; 

 b. een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een 
onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te 
noemen: eigenarenbelasting. 

2. Bij de gebruikersbelasting wordt: 
a. gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is 

gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; 
degene die het deel in gebruik heeft gegeven, is bevoegd de belasting als zodanig te 
verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven; 

b. het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik 
aangemerkt als gebruik door degene die onroerende zaak ter beschikking heeft 
gesteld; degene die de onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de 
belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie die zaak ter beschikking is 
gesteld. 

3. Met betrekking tot de eigenarenbelasting wordt als genothebbende krachtens eigendom, 
bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als 
zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen 
genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is. 
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Belastingobject 
 
Artikel 2  
1. Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III 

van de Wet waardering onroerende zaken. 
2. Een onroerende zaak dient in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond van 

hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die 
onroerende zaak in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van die onroerende 
zaak die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden. 

 
 
Maatstaf van heffing 
 
Artikel 3 
1. De heffingsmaatstaf is de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering 

onroerende zaken voor de onroerende zaak vastgestelde waarde voor het kalenderjaar 
bedoeld in  

 artikel 1.  
2. Indien met betrekking tot een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld op de voet van 

hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van die 
onroerende zaak bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of 
krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken. 

 
 
Vrijstellingen 
 
Artikel 4 
In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten 
aanmerking gelaten, voor zover dit niet reeds is geschied bij de bepaling van de in dat 
artikel bedoelde waarde, de waarde van: 
a. ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, 

daaronder mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, 
die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij 
de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken; 

b.  glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van 
gewassen, voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde 
grond; 

c.  onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het 
houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en 
ander met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als 
woning; 

d.  één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de 
Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de in artikel 1, derde lid, 
onderdeel b, van die wet bedoelde voorwaarden met uitzondering van de daarop 
voorkomende gebouwde eigendommen; 

e. natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, 
zandverstuivingen, moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige 
rechtsbevoegdheid welke zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van 
natuurschoon ten doel stellen, beheerd worden; 

f. openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander 
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met inbegrip van kunstwerken; 
g. waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, 

instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de 
delen van zodanige werken die dienen als woning; 

h. werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden 
beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, 
met uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning; 

i. werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat 
beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf 
als gebouwde eigendommen zijn aan te merken; 

j. onroerende zaken voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke 
dienst van de gemeente; 

 de vrijstelling geldt niet voor de eigenarenbelasting voor zover het genot krachtens 
eigendom, bezit of beperkt recht van deze onroerende zaken niet toebehoort aan de 
gemeente; 

k. onroerende zaken voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor het geven van 
basisonderwijs; 

 de vrijstelling geldt niet voor de eigenarenbelasting voor zover het genot krachtens 
eigendom, bezit of beperkt recht van deze onroerende zaken niet toebehoort aan de 
gemeente of aan een instelling die het onderwijs geeft; 

l. onroerende zaken voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt als pastorie of 
kosterswoning; 

 de vrijstelling geldt niet voor zover het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht 
van deze onroerende zaken niet toebehoort aan een kerkgenootschap of aan een 
genootschap op geestelijke grondslag met volledige rechtsbevoegdheid - anders dan een 
kerkgenootschap - voor het gezamenlijk beleven en zich bezinnen op de aan dat 
genootschap ten grondslag liggende levensovertuiging; 

m.  straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen - niet 

zijnde gebouwen - welke zijn geplaatst ten gerieve of in het belang van het publiek, ten 

dienste van het verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten, 

verkeersinstallaties, standbeelden, monumenten, fonteinen, banken, abri's, hekken en 

palen; 

n. plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de gemeente in beheer zijn of waarvan de 
gemeente het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering 
van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning; 

o. begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, met uitzondering van delen van zodanige 
onroerende zaken die dienen als woning; 

 

 

Belastingtarieven 
 
Artikel 5 
1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het 
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percentage bedraagt voor: 
a. de gebruikersbelasting        0,255%; 
b. de eigenarenbelasting:         

1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen  
 0,135%; 

2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen  
 0,321%. 

2. Indien de heffingsmaatstaf beneden € 12.000 blijft, wordt geen belasting geheven. 
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Wijze van heffing 
 
Artikel 6 
De belastingen worden bij wege van aanslag geheven. 
 
 
Termijnen van betaling 
 
Artikel 7 
De aanslagen moeten worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de 

laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet 
is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 

Ingeval het totaalbedrag van het aanslagbiljet waarop de aanslagen staan vermeld € 4.000 of 
meer bedraagt, moet dit bedrag, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, worden 
betaald op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het 
aanslagbiljet is vermeld. 

3. De belastingschuldige kan machtiging tot automatische incasso verlenen indien het 
totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen minder 
dan € 4.000 bedraagt. Het minimum termijnbedrag bedraagt € 10. Ingeval een 
machtiging tot automatische incasso is verleend, wordt het aantal termijnen bepaald 
door het totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 
te delen door het minimum termijnbedrag, met dien verstande dat het aantal 
termijnen niet meer dan tien bedraagt. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van 
de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is 
vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 

4. De in het derde lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht niet te zijn 
verleend indien twee van de tien termijnen niet zijn betaald doordat automatische incasso 
van de betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt dan wel binnen één 
maand na afschrijving zijn gestorneerd. Alsdan gelden de betaaltermijnen als bedoeld in 
het eerste lid. 

 
 
Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Artikel 8 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de 
heffing en de invordering van de onroerende-zaakbelastingen. 
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Inwerkingtreding en citeertitel 
 
Artikel 9 
1. De Verordening onroerende-zaakbelastingen van 20 december 2006, nr. 6aa, laatstelijk 

gewijzigd bij raadsbesluit van 16 december 2009, nr. 7c, wordt ingetrokken met ingang 
van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat 
zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben 
voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking. 
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening onroerende-zaakbelastingen 2011'. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.  
 
 
 
 
 
 
 
15 december 2010 
Nr. 8e. 
 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2010,  
GR 10.2464057 
 
Gelet op de artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2011. 
 
 
Begripsomschrijvingen 
 
Artikel 1   
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In deze verordening wordt verstaan onder: 
a.  Standplaats :  de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het 

uitoefenen van de markthandel; 
b. dagplaats :  de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan 

een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste standplaats is 
toegewezen dan wel ingenomen; 

c. vaste standplaats :  de standplaats die voor onbepaalde tijd aan de vergunninghouder 
beschikbaar is gesteld; 

d. seizoensplaats :  de standplaats die voor een bepaalde termijn jaarlijks aan de 
vergunning beschikbaar is gesteld; 

e. standwerken :  de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen 
verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting 
probeert over te halen tot de aankoop van een artikel; 

f. standwerkersplaats :  de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om 
te standwerken; 

g. marktterrein :  de openbare ruimte die bij of krachtens artikel 2 van het 
marktreglement is aangewezen voor het houden van een 
warenmarkt.  

 
Belastbaar feit 
 
Artikel 2   
Onder de naam “marktgeld” worden op grond van deze verordening en de daarbij behorende 
tarieventabel rechten geheven voor het innemen van een standplaats en voor het door of 
vanwege de gemeente verstrekken van diensten ten gunste van een standplaats. 
Belastingplicht 
 
Artikel 3   
Het marktgeld wordt geheven van degene die een standplaats toegewezen heeft gekregen. 
 
 
Maatstaf van heffing en belastingtarief 
 
Artikel 4   
Het recht wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze 
verordening behorende tarieventabel. 
Belastingtijdvak 
 
Artikel 5   
Voor dagplaatsen en standwerkersplaatsen is het belastingtijdvak gelijk aan een marktdag.  
Voor vaste standplaatsen en seizoensplaatsen is het belastingtijdvak gelijk aan een 
kalendermaand. 
 
 
Wijze van heffing 
 
Artikel 6  
1. Het marktgeld voor een vaste standplaats en seizoensplaats wordt geheven bij wege van 
aanslag.  
2. Het marktgeld voor een dagplaats en een standwerkersplaats wordt geheven door middel 
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van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. 
 
 
Termijnen van betaling 
 
Artikel 7   
1.  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld dat: 

a.  bij wege van aanslag wordt geheven binnen één maand na dagtekening van het 
aanslagbiljet worden betaald; 

b.  door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving wordt geheven op het 
moment van uitreiking worden betaald. 

2.  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde 
termijnen. 

 
 
Kwijtschelding 
 
Artikel 8   
Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend. 
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Nadere regels 
 
Artikel 9    
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels vaststellen met betrekking tot 
de heffing en de invordering van het marktgeld. 
 
 
Inwerkingtreding en citeertitel 
 
Artikel 10   
1.  De Verordening marktgelden 2010 vastgesteld bij raadsbesluit van 17 februari 2010, nr. 6e 

wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de 
heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich 
voor die datum hebben voorgedaan. 

2.  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking. 
3.  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011. 
4.  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening marktgelden 2011”. 
 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
 
De griffier,       De voorzitter,   
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden.     dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
 
 
 
 
 
15 december 2010. 
Nr. 8e. 
 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2010 
GR 10.2464057; 
 
Gelet op artikel 226 van de Gemeentewet; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2011. 
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Voorwerp der belasting 
 
Artikel 1 
Onder de naam 'hondenbelasting' wordt een directe belasting geheven op honden die binnen 
de gemeente worden gehouden. 
 
 
Belastingplicht 
 
Artikel 2 
1. Belastingplichtig is de houder van een hond. 
2. Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een hond onder zich 

heeft, tenzij blijkt dat een ander de houder is. 
3. Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als het 

houden van een hond door een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de 
Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden. 

 
 
Belastingjaar 
 
Artikel 3 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
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Maatstaf van heffing en tarief 
 
Artikel 4 
1. De belasting wordt geheven per hond, met dien verstande dat meer dan één hond in één 

aanslag kan worden begrepen. 
2. De belasting bedraagt per belastingjaar: 
 a. voor de eerste hond  €   91,80; 
 b. voor de tweede hond van dezelfde houder € 136,32; 
 c. en voor elke hond boven het aantal van twee van  
  dezelfde houder € 183,60; 
 d. voor honden, gehouden in kennels, ingeschreven bij 
  de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland, per  
 kennel niet meer dan       € 228,12. 
 
 
Wijze van heffing 
 
Artikel 5 
De belasting wordt geheven bij wege van aanslag. 
 

Artikel 6 
Ten aanzien van de belastingplichtige aan wie over het vorige belastingjaar een aanslag werd 
opgelegd, wordt de belasting geheven naar hetzelfde aantal honden als waarnaar hij voor het 
laatst aangifte heeft gedaan, tenzij blijkt dat het aantal honden waarvoor hij belastingplichtig 
is, vóór de aanvang van het belastingjaar wijziging heeft ondergaan of zijn belastingplicht is 
geëindigd. 
 
Ontstaan van de belastingschuld en bepalingen omtrent aanvang en einde van de 
belastingplicht in de loop van het belastingjaar. 
 
Artikel 7 
1. De belasting is verschuldigd bij de aanvang van het belastingjaar of, indien de 

belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, bij de aanvang van de 
belastingplicht. 

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, dan wel het aantal 
honden in de loop van het belastingjaar toeneemt, is de belasting respectievelijk de 
hogere belasting ter zake van het toegenomen aantal honden verschuldigd voor zoveel 
twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de 
aanvang van de belastingplicht respectievelijk de toename van het aantal honden, nog 
kalendermaanden overblijven. Bij de aanvang van de belastingplicht of toename van het 
aantal honden vóór de zestiende van een kalendermaand is over die maand de volle 
belasting verschuldigd. Bij aanvang van de belastingplicht of toename van het aantal 
honden op een later tijdstip wordt over de lopende kalendermaand geen belasting 
geheven. 

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel het aantal 
honden in de loop van het belastingjaar vermindert, bestaat aanspraak op ontheffing voor 
zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, 
na het einde van de belastingplicht respectievelijk de vermindering van het aantal honden, 
nog kalendermaanden overblijven. Bij beëindiging van de belastingplicht of 
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vermindering van het aantal honden na de vijftiende van een kalendermaand is over die 
maand de volle belasting verschuldigd. Bij beëindiging van de belastingplicht of 
vermindering van het aantal honden op een eerder tijdstip wordt over de lopende 
kalendermaand geen belasting geheven. 

 
 
Vrijstellingen 
 
Artikel 8 
De belasting wordt niet geheven ter zake van honden: 
a. beneden de leeftijd van twee maanden, voor zover zij gelijktijdig met de moederhond 

door dezelfde persoon worden gehouden en deze honden niet op de openbare weg komen; 
b. uitsluitend dienende om blinden te geleiden, mits daarvoor een geldend certificaat van de 

Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehondenfonds is uitgereikt; 
c. waarvan de houder geen ingezetene van de gemeente is en de hond niet langer dan  
 30 dagen in het belastingjaar in de gemeente verblijft; 
d. die verblijven in een hondenasiel als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Honden- 

en kattenbesluit 1999, welk asiel is opgenomen in het centraal register bedoeld in  
 artikel 5, tweede lid, van genoemd besluit; 
e. die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een 

bedrijfsinrichting als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het Honden- en kattenbesluit 
1999, welke inrichting is opgenomen in het centraal register bedoeld in artikel 5, tweede 
lid, van genoemd besluit; 

f. die door de Stichting Hulphond Nederland als gehandicaptenhond aan een gehandicapte 
ter beschikking zijn gesteld of in opleiding zijn bij een gastgezin. 

 
g. die verblijven in een pension als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van het Honden- 

en kattenbesluit 1999. 
 
 
Termijn van betaling 
 
Artikel 9 
1. De aanslagen moeten worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt 

op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het 
aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 

2. Ingeval het totaalbedrag van het aanslagbiljet waarop de aanslagen staan vermeld  
 € 4.000 of meer bedraagt, moet dit bedrag, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, 

worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de 
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. 

3. De belastingschuldige kan machtiging tot automatische incasso verlenen indien het 
totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen minder 
dan € 4.000 bedraagt. Het minimum termijnbedrag bedraagt € 10. Ingeval een 
machtiging tot automatische incasso is verleend, wordt het aantal termijnen bepaald 
door het totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke 
belastingen te delen door het minimum termijnbedrag, met dien verstande dat het 
aantal termijnen niet meer dan tien bedraagt. De eerste termijn vervalt op de laatste 
dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet 
is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 

4. De in het derde lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht niet te zijn 
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verleend indien twee van de tien termijnen niet zijn betaald doordat automatische incasso 
van de betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt dan wel binnen één 
maand na afschrijving zijn gestorneerd. Als dan gelden de betaaltermijnen als bedoeld in 
het eerste lid.  

 
 
 
 
Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Artikel 10 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de 
heffing en de invordering van de hondenbelasting. 
 
 
Inwerkingtreding en citeertitel 
 
Artikel 14 
1. De Verordening hondenbelasting van 2 oktober 1991, nr. 21, goedgekeurd bij 

Koninklijk Besluit van 31 december 1991, nr. 91.012120, laatstelijk gewijzigd bij 
raadsbesluit van 16 december 2009, nr. 7c, wordt ingetrokken met ingang van de in 
het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij 
van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben 
voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de 
bekendmaking. 
 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011. 

5.   Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening hondenbelasting 2011'. 
 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier,      De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden.    dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.  
 
 
 
 
15 december 2010. 
Nr. 8e. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
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Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2010, 
GR 10.2464057; 
 
Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten 2011. 
 
 
RUBRIEK A ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 
Aard van de heffing 
 
Artikel 1 
Overeenkomstig de bepalingen van deze verordening worden rechten geheven voor het 
gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen, voor het begraven van stoffelijke 
overschotten en het bijzetten van asbussen op die begraafplaatsen, alsmede voor het in 
verband hiermede van gemeentewege verlenen van diensten. 
 
 
Definities 
 
Artikel 2 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
a.  gemeentelijke begraafplaatsen : de begraafplaatsen Selwerderhof, Esserveld, 

Klein Selwerderhof I, Klein Selwerderhof II, de 
Zuiderbegraafplaats, de Noorderbegraafplaats en de 
gemeentelijke begraafplaatsen te Hoogkerk, 
Middelbert en Noorddijk;  

b.  rechthebbende : de natuurlijke persoon of de rechtspersoon aan wie het 
uitsluitend recht tot begraven in een grafruimte is 
verleend; 

c.  uitsluitend recht tot begraven : het recht om in een grafruimte één of meer 
stoffelijke overschotten te doen begraven of begraven 
te houden; 

d.  grafruimte : een ruimte waarin stoffelijke overschotten kunnen 
worden begraven of asbussen kunnen worden bijgezet; 

e.   asbus : een hermetisch gesloten bus, bevattende het stoffelijk overschot van een 
overledene na crematie;  

f.  gewone uren van begraven : de in de beheersverordening aangewezen uren van 
begraven; 

 
 
g.  beheersverordening : de verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen 

van Groningen. 
    
 
Belastingplicht 
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Artikel 3 
De in artikel 1 bedoelde rechten worden geheven van de rechthebbende op de grafruimte 
of van degene, die de in deze verordening genoemde bevoegdheden en/of diensten 
aanvraagt, dan wel van degene die van deze bevoegdheden en/of diensten gebruik maakt. 
 
 
Belastingjaar 
 
Artikel 4 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
 
 
RUBRIEK B BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE GEMEENTELIJKE  
 BEGRAAFPLAATS SELWERDERHOF 
 
 
Grafrechten 
 
Artikel 5 
1. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot begraven in een bepaalde grafruimte  
 wordt geheven:  
 a. indien het betreft een grafruimte, deel uitmakende van een familiegrafruimte €  11.692,00 
     vermeerderd met, voor elke m² grond, een gedeelte van een m² voor een gehele  
   gerekend, welke ingevolge het bepaalde in artikel 6.2, tweede lid,  
     van de beheersverordening beschikbaar wordt gesteld €  644,00 
    b. indien het betreft een huurgrafruimte bestaande uit drie verdiepingen,  
     uitgegeven voor de tijd van 30 jaar €   2.184,00 
    c. indien het betreft een huurgrafruimte bestaande uit één verdieping,  
     uitgegeven voor de tijd van 30 jaar  €  1.612,00 
    d. indien het betreft een kinderhuurgraf, uitgegeven voor de tijd van 30 jaar €  644,00 
    e. indien het betreft een huurgrafruimte op het gedeelte van de begraafplaats  
     bestemd voor het begraven van stoffelijke overschotten van Islamieten,  
     uitgegeven voor de tijd van 30 jaar €  1.612,00 
    f. indien het betreft een kinderhuurgraf op het gedeelte van de begraafplaats  
     bestemd voor het begraven van stoffelijke overschotten van Islamieten,  
     uitgegeven voor de tijd van 30 jaar €  644,00 
2.  Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot bijzetten van een asbus   
  wordt geheven: 
  a. indien het betreft een huurgrafruimte op het urnenveld, sierurnenveld 

 of in de urnenmuur, uitgegeven voor een tijd van 30 jaar €  1.229,00 
b. indien het betreft een huurgrafruimte op het urnenveld, sierurnenveld 
 of in de urnenmuur, uitgegeven voor een tijd van 20 jaar €        817,00 
c. indien het betreft een kinderhuururnengraf uitgegeven voor een tijd van 30 jaar€        
430,00 

 d.  indien het betreft een kinderhuururnengraf uitgegeven voor een tijd van 20 jaar   €        
286,00 
3.  a. Voor elke verlenging van het uitsluitend recht tot begraven met 10 jaar,  
     als bedoeld in artikel 6.4 van de beheersverordening, voor een huur- 
     grafruimte uitgegeven voor de tijd van 80, 60, 40, 30 en 20 jaar wordt  
     geheven €  759,00 
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4. Voor een verlenging van het uitsluitend recht tot begraven in een grafruimte  
 waarvan het aantal beschikbare huurjaren op het moment van begraven  
 minder dan 10 jaar is, wordt geheven 

a. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 1 jaar € 74,00 
b. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 2 jaren €  150,00  
c. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 3 jaren € 225,00 
 
d. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 4 jaren €  302,00  
e. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 5 jaren €  376,00  
f. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 6 jaren € 452,00 
g. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 7 jaren €  527,00  
h. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 8 jaren € 603,00 
i. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 9 jaren €  677,00 

5.  Voor elke verlenging van het uitsluitend recht tot begraven met 10 jaar  
    voor een kinderhuurgraf, uitgegeven voor de tijd van 30 jaar, wordt  
    geheven €  213,00 
6.  Voor elke verlenging van het uitsluitend recht tot bijzetten van een  
    asbus met 10 jaar voor een huurgrafruimte op het urnenveld, uitgegeven  
    voor de tijd van 30 jaar, wordt geheven €  144,00 
7.  Voor elke verlenging van het uitsluitend recht tot begraven met 10 jaar 

    voor een één-verdiepingsgraf, uitgegeven voor de tijd van 30 jaar  
    wordt geheven €  502,00 
8.  Voor elke verlenging van het uitsluitend recht tot begraven met 10 jaar  
  voor een kinderurnengraf, uitgegeven voor de tijd van 20 en 30 jaar wordt  

geheven € 142,00 
 
 
Begraafrechten 
 
Artikel 6 
1. Voor het begraven van een stoffelijk overschot op maandag tot en met  
 vrijdag op de gewone uren van begraven wordt geheven, indien het betreft: 
 a. het begraven in een familiegrafruimte of een huurgrafruimte €  699,00 
 b. het begraven in een kinderhuurgraf €  321,00 
 c. het begraven in een algemeen kindergraf €  101,00 
2. Voor het bijzetten van asbus op maandag tot en met vrijdag op de gewone uren  
 van begraven wordt geheven, indien het betreft:   
 a. het bijzetten in een familiegrafruimte of een huurgrafruimte €  292,00 
 b. het bijzetten in een kinderhuurgraf of een algemeen kindergraf €  144,00 
 c. het bijzetten in een daartoe bestemde grafruimte op het urnenveld €  63,00 
 d.    het bijzetten in de daartoe bestemde grafruimte op het kinderveld €  63,00 
 e. het bijzetten van een sierurn op een familiegrafruimte of een huurgrafruimte €

 63,00 
3.  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt: 
   a. voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen  
    of kort na de geboorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte, die  
    in één kist worden begraven, slechts éénmaal het recht geheven; 
 b. voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen  
    of kort na de geboorte overleden zuigelingen, die tegelijk met de bij of  
    kort na de bevalling overleden moeder in één kist worden begraven, wordt  
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    geen recht geheven. 
 
 
Artikel 7 
Voor het begraven van stoffelijke overschotten of het bijzetten van asbussen  
op zaterdag, alsmede op maandag tot en met vrijdag buiten de gewone uren van  
begraven, worden de in artikel 6 vermelde rechten geheven, verhoogd met: 
 
 
a. 50% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zaterdag van 09.00 uur  
 tot 12.00 uur en op maandag tot en met vrijdag na 15.00 uur; 
b. 75% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zaterdag buiten de  
 onder a. genoemde tijden en op maandag tot en met vrijdag voor 09.00 uur. 
c. 100% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zondag. 
Gebruik orgel 
 
Artikel 8 
1. Voor het tijdens een rouwplechtigheid gebruik maken van het in de aula  
 aanwezige orgel wordt geheven: €  84,00 
2. Voor het tijdens een rouwplechtigheid gebruik maken van de in de  
 aula aanwezige geluidsinstallatie: €  44,00 
 
 
Op- en herbegraven 
 
Artikel 9 
1. Voor het opgraven van een stoffelijk overschot, daaronder eventueel begrepen het 

herbegraven op een gemeentelijke begraafplaats in de gemeente Groningen, wordt geheven 
het bedrag van de voorafgaand aan de opgraving aan de opdrachtgever meegedeelde 
kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of namens het college van burgemeester 
en wethouders is opgesteld. 

2. Het in het eerste lid bedoelde recht wordt niet geheven voor het op rechterlijk gezag 
opgraven en weer in dezelfde grafruimte begraven van een stoffelijk overschot. 

 
 
Schudden van graven en het sluiten van graven 
 
Artikel 10 
1. Voor het op aanvraag van de rechthebbende schudden van een familiegrondgraf, wordt 

geheven  
 het bedrag van de voorafgaand aan de ruiming aan de rechthebbende meegedeelde kosten, 

blijkend  
 uit een begroting die ter zake door of namens het college van burgemeester en wethouders 

is opgesteld. 
2. Voor het sluiten van een graf op aanvraag van de rechthebbende wordt geheven het bedrag 

van de voorafgaand aan het sluiten aan rechthebbende meegedeelde kosten, blijkend uit een 
begroting die ter zake door of namens het college van burgemeester en wethouders is 
opgesteld. 

 
 
Stichten graf- en urnenkelders 
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Artikel 11 
1. Voor de afvoer van grond ten behoeve van het stichten van een grafkelder  
 wordt per grafruimte geheven €  463,00 
2. Voor het reinigen en wit verven van een grafkelder wordt geheven €  84,00 
3. Voor het aanbrengen van een houten vlonder in een grafkelder wordt geheven € 

 262,00 
4. Voor het graven van de ruimte ten behoeve van het stichten van een urnenkelder  
 en het vervoer van de grond wordt per grafruimte geheven €  213,00 
5. Voor het reinigen en wit verven van een urnenkelder wordt geheven €  24,00 
6. Voor het plaatsen van een urnenkelder in een kinderurnengraf wordt geheven €

 142,00 
 
 
Aanbrengen grafsteen 
 
Artikel 12 
1. Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op een  
 grafruimte, niet zijnde een huurgrafruimte op het urnenveld, wordt geheven €  114,00 
2. Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op een  
 urnengrafruimte, wordt geheven €  55,00 
3. Voor het op een grafruimte aanbrengen van een betonstrook, als bedoeld  
 in artikel 6.10.1b van de beheersverordening, wordt geheven €  33,00 
 
 
Aanbrengen beplanting 
 
Artikel 13 
1. Voor het aanbrengen van een beplanting op een grafruimte, niet zijnde  
 een kinderhuurgraf of een algemene kindergrafruimte, wordt geheven €  231,00 
2. Voor het aanbrengen van een beplanting op een kinderhuurgraf wordt geheven €

  159,00 
3. Voor het aanbrengen van een beplanting op een algemene kindergrafruimte  
 wordt geheven €  17,00 
4. Voor het schoonhouden van een op een algemene kindergrafruimte geplaatste  
 grafsteen, kleine herstellingen daaronder begrepen, alsmede voor het  
 onderhouden van de op die grafruimte aanwezige beplanting, wordt een  
 éénmalig recht geheven van €  55,00 
 
 
Lichten en herplaatsen grafbedekking 
 
Artikel 14 
1. Voor het lichten en herplaatsen van een opstal wegens een begraving of  
 asbusbijzetting, niet zijnde een asbusbijzetting in een huurgrafruimte op  
 het urnenveld, wordt geheven €  182,00 
2. Voor het lichten en herplaatsen van een opstal wegens een tweede, derde of  
 vierde asbusbijzetting in een huurgrafruimte op het urnenveld wordt geheven € 

 49,00 
 
Artikel 15 
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Voor het op aanvraag opnieuw aanbrengen van een eerder door de gemeente  
verwijderde doch bewaarde grafbedekking, als bedoeld in artikel 6.15 van  
de beheersverordening, wordt geheven €  348,00 
 
 
Onderhouden grafbedekking 
 
Artikel 16 
1. Voor het van gemeentewege schoonhouden van de op de grafruimten geplaatste voor- 
 werpen, eenvoudige herstellingen daaronder begrepen, alsmede het onderhouden van  
 de daarop aanwezige beplantingen wordt, indien het betreft een voorwerp of  
 beplanting op een grafruimte, niet zijnde een kinderhuurgraf of een huurgrafruimte  
 op het urnenveld, per belastingjaar geheven: 
 a. voor een staande steen, een staand kruis of een achterstuk €  32,10 
   b. voor een liggende zerk €  43,50 
 c. voor een stel banden of hoge plinten €  27,00 
 d. voor palen al of niet met bronzen stangen €  17,10 
 e. voor marmergruis of soortgelijk materiaal €  27,00 
 f. voor een bloembak, geen onderdeel vormend van de overige grafbeplanting € 

 38,10 
 g. voor een graftuin €  69,30 
 h. voor een buxushaag, geen onderdeel vormend van de overige grafbeplanting € 

 32,10 
 i. voor het verven van letters en/of symbolen  €  55,20 
 j.  voor een sierurn €  24,30 
 k. voor enig in dit lid niet nader omschreven voorwerp €  27,00 
2. Indien het een voorwerp of beplanting betreft op een kinderhuurgrafruimte wordt  
 2/3 van de in het eerste lid genoemde bedragen geheven. 
3. Indien de opstal zich uitstrekt over meer dan één grafruimte wordt ten aanzien van  
 elke grafruimte meer bovendien de helft van het ingevolge het eerste lid  c.q. het  
 tweede lid verschuldigde recht geheven. 
4. Indien het een huurgrafruimte op het urnenveld of een kinderurnengraf betreft  

wordt, voor het schoonhouden van de grafsteen en het maaien van het gras rondom 
 de grafsteen, per belastingjaar geheven €  42,00 
5. Indien de grafruimte is uitgegeven voor onbepaalde tijd of voor de tijd van 30 jaar  
  
 kunnen de in dit artikel bedoelde rechten worden afgekocht door betaling ineens van  
 het vijfentwintigvoud van het bedrag dat jaarlijks voor het schoonhouden en het  
 onderhouden is verschuldigd.  

 Indien een urnengrafruimte is uitgegeven voor de tijd van 20 jaar kunnen de in dit 
artikel bedoelde rechten worden afgekocht door betaling ineens van het twintigvoud 
van het bedrag dat jaarlijks voor het schoonhouden en het onderhouden is 
verschuldigd.  

 Indien na het verstrijken van de termijn van 20 of 30 jaar het uitsluitend recht tot 
begraven met 10 jaar wordt verlengd, worden de rechten voor het schoonhouden en 
het onderhouden per belastingjaar in rekening gebracht. De rechten kunnen wederom 
afgekocht worden door betaling ineens van het tienvoudige van het bedrag dat 
jaarlijks verschuldigd is. 
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RUBRIEK C BEPALINGEN, DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE BEGRAAFPLAATS 
ESSERVELD, DE ZUIDERBEGRAAFPLAATS, DE NOORDERBEGRAAF-
PLAATS EN DE BEGRAAFPLAATSEN KLEIN SELWERDERHOF I EN 
KLEIN SELWERDERHOF II 

 
 
Grafrechten begraafplaats Esserveld 
 
Artikel 17 
1. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot begraven in een huurgrafruimte,  
 uitgegeven voor de tijd van 30 jaar  €  6.170,00 
2. Voor elke verlenging van het uitsluitend recht tot begraven met 10 jaar, als bedoeld  
 in artikel 7.8 van de beheersverordening €  2.054,00 
3. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot het bijzetten van een asbus in een  
 urnenkelder, uitgegeven voor de tijd van 30 jaar € 1.256,00 
4. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot het bijzetten van een asbus in een  
 urnenkelder, uitgegeven voor de tijd van 20 jaar €    837,00 
 
 
Grafrechten Zuiderbegraafplaats en Noorderbegraafplaats 
 
Artikel 18 
1. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot begraven in een huurgrafruimte,  
 uitgegeven voor de tijd van 30 jaar €  3.134,00 
2. Voor elke verlenging van het uitsluitend recht tot begraven met 10 jaar,  
 als bedoeld in artikel 7.8 van de beheersverordening €  1.041,00 
 
 
Begraafrechten 
 
Artikel 19 
1. Voor het begraven van een stoffelijk overschot op maandag tot en met  
 vrijdag op de gewone uren van begraven wordt geheven €  699,00 
2. Voor het bijzetten van een asbus op maandag tot en met vrijdag op de  
 gewone uren van begraven wordt geheven, indien de asbus wordt bijgezet in 
 een grafruimte €  292,00 
3. Voor het bijzetten van een asbus in een urnengraf wordt geheven €          63,00 
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4. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is: 
 a.  voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of  
     kort na de geboorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte,  
     die in één kist worden begraven, slechts éénmaal het recht geheven; 
 b.  voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of  
     kort na de geboorte overleden zuigelingen, die tegelijk met de bij of kort na  
     de bevalling overleden moeder in één kist worden begraven, geen recht geheven. 
 
Artikel 20 
Voor het begraven van stoffelijke overschotten of het bijzetten van asbussen op zaterdag, 
alsmede op maandag tot en met vrijdag buiten de gewone uren van begraven, worden de in 
artikel 19 vermelde rechten geheven, verhoogd met: 
 
 
a. 50% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zaterdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en 

op maandag tot en met vrijdag na 15.00 uur; 
b. 75% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zaterdag buiten de onder a genoemde 

tijden en op maandag tot en met vrijdag voor 09.00 uur. 
c. 100% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zondag.  
  
 
 
Op- en herbegraven 
 
Artikel 21 
1. Voor het opgraven van een stoffelijk overschot, daaronder eventueel begrepen het 

herbegraven op een gemeentelijke begraafplaats in de gemeente Groningen, wordt geheven 
het bedrag van de voorafgaand aan de opgraving aan de opdrachtgever meegedeelde 
kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of namens het college van burgemeester 
en wethouders is opgesteld. 

2. Het in het eerste lid bedoelde recht wordt niet geheven voor het op rechterlijk gezag 
opgraven en weer in dezelfde grafruimte begraven van een stoffelijk overschot. 

 
 
Schudden van graven en sluiten van graven 
 
Artikel 22 
1. Voor het schudden van een graf op aanvraag van de rechthebbende, wordt geheven het 

bedrag van de voorafgaand aan het schudden aan de rechthebbende meegedeelde kosten, 
blijkend uit een begroting die ter zake door of namens het college van burgemeester en 
wethouders is opgesteld. 

2. Voor het sluiten van een graf op aanvraag van de rechthebbende wordt geheven het bedrag 
van de voorafgaand aan het sluiten aan rechthebbende meegedeelde kosten, blijkend uit een 
begroting die ter zake door of namens het college van burgemeester en wethouders is 
opgesteld. 

 
 
Stichten grafkelders 
 
Artikel 23 
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1. Voor de afvoer van grond ten behoeve van het stichten van een grafkelder wordt geheven: 
 a. voor een enkele grafkelder €  464,00 
 b. voor een dubbele grafkelder €  875,00 
2. Indien voor de grafkelder gebruik wordt gemaakt van meer dan twee graf- 
 ruimten, wordt het in het eerste lid, onder b, genoemde bedrag voor elke  
 grafruimte meer verhoogd met € 231,00 
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3. Voor het graven van de ruimte ten behoeve van het stichten van een urnenkelder  
  en het vervoer van de grond wordt per grafruimte geheven €  213,00 
 
 
Vergunningen 
 
Artikel 24 
1.  Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op een  
  grafruimte wordt geheven €  114,00 
2.   Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op een  

urnengrafruimte wordt geheven € 55,00 
  
 
 
Herplaatsen grafbedekking 
 
Artikel 25 
Voor het op aanvraag opnieuw aanbrengen van een eerder door de gemeente  
verwijderde doch bewaarde grafbedekking, als bedoeld in artikel 6.15 van  
de beheersverordening, wordt geheven €  348,00 
 
 
Onderhouden grafbedekking 
 
Artikel 26 
1. Voor het van gemeentewege schoonhouden van de op de grafruimten geplaatste  
 voorwerpen, eenvoudige herstellingen daaronder begrepen, welke zijn geplaatst  
 op grafruimten, aanwezig op de Noorderbegraafplaats, de Zuiderbegraafplaats  
 of de begraafplaats Esserveld, alsmede voor het onderhouden van de daarop  
 aanwezige beplantingen wordt per belastingjaar geheven: 
 a. voor een staande steen, een staand kruis of een achterstuk, niet hoger  
     dan 1.50 m. €  32,10 
   elke meter of gedeelte daarvan hoger €  15,90 
 b. voor een staand monument, niet hoger dan 1 m. €  64,80 
   voor elke halve meter of gedeelte daarvan hoger €  32,10 
 c. voor een liggende steen of zerk €  43,50 
 d. voor een omrastering €  64,80 
 e. voor een stel stenen banden of hoge plinten, geen onderdeel vormende van een  
   omrastering €  27,00 
 f. voor marmergruis, steengruis, schelpen of soortgelijk materiaal €  27,00 
 g. voor een bloembak, geen onderdeel vormende van de overige grafbeplanting €

  38,10 
 h. voor een graftuin €  69,30 
 i. voor een buxushaag, geen onderdeel vormende van de overige grafbeplanting € 

 32,10 
 j. voor het maaien van het gras rondom de grafsteen €  10,50 
 k.  voor een sierurn €  24,30 
 l. voor enig in dit lid niet nader omschreven voorwerp € 27,00 
2. Voor het verven van letters en/of symbolen wordt geheven het bedrag van de  
 voorafgaand aan het verven aan de opdrachtgever meegedeelde kosten, blijkend  
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 uit een begroting die ter zake door of namens het college van burgemeester en  
 wethouders is opgesteld. 
3. Indien de opstal zich uitstrekt over meer dan één grafruimte, wordt ten aanzien  
 van elke grafruimte meer bovendien de helft van het ingevolge het eerste lid  
 verschuldigde recht geheven. 
4. Indien het een huurgrafruimte op het urnenveld of een kinderurnengraf betreft wordt, 
 voor het schoonhouden van de grafsteen en het maaien van het gras rondom 
 de grafsteen, per belastingjaar geheven €  42,00 
 
5. Voor het van gemeentewege schoonhouden van een voorwerp, eenvoudige  
 herstellingen daaronder begrepen, dat geplaatst is op een grafruimte aanwezig op  
 de begraafplaats Klein Selwerderhof I of Klein Selwerderhof II, alsmede voor het  
 onderhouden van de op die grafruimte aanwezige beplanting, wordt per belastingjaar  
 geheven  €  69,30 
6. Indien van een grafruimte op één van de begraafplaatsen Klein Selwerderhof I en  
 Klein Selwerderhof II uitsluitend gebruik is gemaakt voor het daarin begraven van  
 twee of drie stoffelijke overschotjes, wordt het in het voorgaande lid genoemde  
 recht tot de helft onderscheidenlijk tot éénderde gedeelte geheven. 
7. Indien de grafruimte is uitgegeven voor onbepaalde tijd of voor de tijd van 30 jaar 

kunnen de in dit artikel bedoelde rechten worden afgekocht door betaling ineens van 
het vijfentwintigvoud van het bedrag dat jaarlijks voor het schoonhouden en het 
onderhouden is verschuldigd.  
 Indien een urnengrafruimte is uitgegeven voor de tijd van 20 jaar kunnen de in dit 
artikel bedoelde rechten worden afgekocht door betaling ineens van het twintigvoud 
van het bedrag dat jaarlijks voor het schoonhouden en het onderhouden is 
verschuldigd.  

 Indien na het verstrijken van de termijn van 20 of 30 jaar het uitsluitend recht tot 
begraven  met10 jaar wordt verlengd, worden de rechten voor het schoonhouden en 
het onderhouden per belastingjaar in rekening gebracht. De rechten kunnen wederom 
afgekocht worden door betaling ineens van het tienvoudige van het bedrag dat 
jaarlijks verschuldigd is. 

 
 
 
RUBRIEK D BEPALINGEN, WELKE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE 

GEMEENTELIJKE  
    BEGRAAFPLAATSEN TE HOOGKERK, MIDDELBERT EN NOORDDIJK 
 
 
Grafrechten 
 
Artikel 27 
1. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot begraven in een bepaalde  
 grafruimte wordt geheven, indien het betreft: 

a. een grafruimte op de begraafplaats Hoogkerk, uitgegeven voor onbepaalde  
  tijd   €  1.165,00 
b. een grafruimte op de begraafplaats Hoogkerk, uitgegeven voor de tijd van  

  30 jaar   €  690,00 
c. een grafruimte op de begraafplaats Middelbert, uitgegeven voor onbepaalde  

  tijd   €  1.165,00 
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d. een grafruimte op de begraafplaats Noorddijk, uitgegeven voor onbepaalde 
  tijd   €  1.165,00 

 e. een grafruimte op de begraafplaats Noorddijk, uitgegeven voor de tijd van  
  30 jaar   €  690,00 
2.   Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot bijzetten van een asbus in een   
 huurgrafruimte op het urnenveld op de begraafplaatsen Hoogkerk en Noorddijk  
 wordt geheven: 
   a. indien het betreft een huurgrafruimte uitgegeven voor een tijd van 30 jaar €  983,00 
 b. indien het betreft een huurgrafruimte uitgegeven voor een tijd van 20 jaar €  653,00 
3. a. Voor een verlenging van het uitsluitend recht tot begraven met 10 jaar  
   in een huurgrafruimte op de begraafplaats te Hoogkerk, uitgegeven  
   voor de tijd van 30 jaar €  228,00 
 b. Voor elke verlenging van het uitsluitend recht tot bijzetten van  
     een asbus met 10 jaar voor een huurgrafruimte op het urnenveld,  
     uitgegeven voor de tijd van 30 jaar, wordt geheven indien het  
     een grafruimte betreft op de begraafplaats te: 
   1. Hoogkerk: €  68,00 
       2.  Noorddijk: €  68,00 
 
  4. a. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot begraven in een 
   kinderhuurgrafruimte voor de tijd van 30 jaar wordt geheven, 
   indien het een grafruimte betreft op de begraafplaats te: 
   1. Hoogkerk: €  262,00 
   2. Noorddijk: €  262,00 
  b. Voor elke verlenging van het uitsluitend recht tot begraven in een  
   kinderhuurgrafruimte met een tijd van 10 jaar op de begraafplaats te: 
   1. Hoogkerk: €  86,00 
   2.  Noorddijk: €  86,00 
 
 
Begraafrechten 
 
Artikel 28 
1. a. Voor het begraven van een stoffelijk overschot op maandag tot en  
   met vrijdag op de gewone uren van begraven wordt geheven €   351,00 
 b. Voor het begraven in een huurkindergraf €  161,00 
2. Voor het bijzetten van een asbus op maandag tot en met vrijdag op de  
 gewone uren van begraven wordt geheven: 
 a. indien de asbus wordt bijgezet in een grafruimte €  292,00 
 b. indien de asbus wordt bijgezet in een daartoe bestemde huurgrafruimte  
   op het urnenveld €  63,00 
3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is: 
 a.  voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of  
     kort na de geboorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte,  
     die in één kist worden begraven, slechts éénmaal het recht geheven; 
 b.  voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of  
     kort na de geboorte overleden zuigelingen, die tegelijk met de bij of kort na  
     de bevalling overleden moeder in één kist worden begraven, geen recht geheven. 
 
Artikel 29 
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Voor het begraven van stoffelijke overschotten of het bijzetten van asbussen op zaterdag, 
alsmede op maandag tot en met vrijdag buiten de gewone uren van begraven, worden de in 
artikel 28 vermelde rechten geheven, verhoogd met: 
a. 50% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zaterdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en 

op maandag tot en met vrijdag na 15.00 uur; 
b. 75% indien dit begraven of bijzetten geschiedt op zaterdag buiten de onder a. genoemde 

tijden en op maandag tot en met vrijdag voor 09.00 uur; 
c. 100% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zondag. 
 
 
Op- en herbegraven 
 
Artikel 30 
1. Voor het opgraven van een stoffelijk overschot, daaronder eventueel begrepen het 

herbegraven op een gemeentelijke begraafplaats in de gemeente Groningen, wordt geheven 
het bedrag van de voorafgaand aan de opgraving aan de opdrachtgever meegedeelde 
kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of namens het college van burgemeester 
en wethouders is opgesteld. 

2. Het in het eerste lid bedoelde recht wordt niet geheven voor het op rechterlijk gezag 
opgraven en weer in dezelfde grafruimte begraven van een stoffelijk overschot. 
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Schudden van graven 
 
Artikel 31 
Voor het op aanvraag van de rechthebbende schudden van een graf, wordt geheven het bedrag 
van de voorafgaand aan de ruiming aan de rechthebbende meegedeelde kosten, blijkend uit een 
begroting die ter zake door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. 
Stichten graf- en urnenkelders 
 
Artikel 32 
1.  Voor de afvoer van grond ten behoeve van het stichten van een grafkelder  
 wordt per grafruimte geheven: 
 a. voor een enkele grafkelder €  350,00 
 b. voor een dubbele grafkelder €  577,00 
2. Indien voor de grafkelder gebruik wordt gemaakt van meer dan twee graf- 
 ruimten, wordt het in het eerste lid, onder b, genoemde recht voor elke  
 grafruimte meer verhoogd met €  229,00 
3. Voor het graven van de ruimte ten behoeve van het stichten van een urnen- 
 kelder en het vervoer van de grond wordt per grafruimte geheven €  213,00 
4. Voor het reinigen en wit verven van een urnenkelder wordt geheven €  24,00 
 
 
Aanbrengen grafsteen 
 
Artikel 33 
1. Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op  
 een grafruimte, niet zijnde een huurgrafruimte op het urnenveld, wordt  
      geheven   €  114,00 
 
2. Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op  
 een huurgrafruimte op het urnenveld, wordt geheven €  57,00  
 
 
Aanbrengen beplanting 
 
Artikel 34 
Voor het aanbrengen van een beplanting op een grafruimte, niet zijnde een  
huurgrafruimte op het urnenveld, wordt geheven €  231,00 
 
 
Herplaatsen grafbedekking 
 
Artikel 35 
Voor het lichten en herplaatsen van een opstal wegens een tweede, derde of  
vierde asbusbijzetting in een huurgrafruimte op het urnenveld wordt geheven €  49,00 
 
 
Onderhouden grafbedekking 
 
Artikel 36 
1. Voor het van gemeentewege schoonhouden van de op de grafruimten geplaatste  
 voorwerpen, eenvoudige herstellingen daaronder begrepen, welke zijn geplaatst  
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 op grafruimten, aanwezig op de begraafplaatsen Hoogkerk, Middelbert of Noorddijk  
 alsmede voor het onderhouden van de daarop aanwezige beplantingen wordt  
 per belastingjaar geheven: 
 a. voor een staande steen, een staand kruis of een achterstuk, niet hoger  
    dan 1.50 m €  32,10 
  elke meter of gedeelte daarvan hoger €  15,90 
  
 b. voor een staand monument, niet hoger dan 1 m €  64,80 
  voor elke halve meter of gedeelte daarvan hoger €  32,10 
 c. voor een liggende steen of zerk €  43,50 
 d. voor een omrastering €  64,80 

d. voor een stel stenen banden of hoge plinten, geen onderdeel vormende van  
  een omrastering €  27,00 

 f. voor marmergruis, steengruis, schelpen of soortgelijk materiaal €  27,00 
 g. voor een bloembak, geen onderdeel vormende van de overige grafbeplanting € 

 38,10 
 h. voor een graftuin €  69,30 
 i. voor een buxushaag, geen onderdeel vormende van de overige grafbeplanting € 

 32,10 
 j. voor het maaien van het gras rondom de grafsteen €  10,50 
 k. voor een sierurn €  24,30 
 l. voor enig in dit lid niet nader omschreven voorwerp €  27,00 
2. Voor het verven van letters en/of symbolen wordt geheven het bedrag van de  
 voorafgaand aan het verven aan de opdrachtgever meegedeelde kosten, blijkend  
 uit een begroting die terzake door of namens het college van burgemeester en  
 wethouders is opgesteld. 
3. Indien het een huurgrafruimte op het urnenveld betreft wordt, voor het schoonhouden  
 van de grafsteen en het maaien van het gras rondom de grafsteen, per belastingjaar  
 geheven  €  42,00 
4. Indien de opstal zich uitstrekt over meer dan één grafruimte, wordt ten aanzien  
 van elke grafruimte meer bovendien de helft van het ingevolge het eerste lid  
 verschuldigde recht geheven. 
5. Indien de grafruimte is uitgegeven voor onbepaalde tijd of voor de tijd van 30 jaar 

kunnen de in dit artikel bedoelde rechten worden afgekocht door betaling ineens van 
het vijfentwintigvoud van het bedrag dat jaarlijks voor het schoonhouden en het 
onderhouden is verschuldigd.  
 Indien een urnengrafruimte is uitgegeven voor de tijd van 20 jaar kunnen de in dit 
artikel bedoelde rechten worden afgekocht door betaling ineens van het twintigvoud 
van het bedrag dat jaarlijks voor het schoonhouden en het onderhouden is 
verschuldigd.  

 Indien na het verstrijken van de termijn van 20 of 30 jaar het uitsluitend recht tot 
begraven met 10 jaar wordt verlengd, worden de rechten voor het schoonhouden en 
het onderhouden per belastingjaar in rekening gebracht. De rechten kunnen wederom 
afgekocht worden door betaling ineens van het tienvoudige van het bedrag dat 
jaarlijks verschuldigd is. 

 
 
RUBRIEK E   OVERIGE BEPALINGEN 
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Inschrijven en overschrijven 
 
Artikel 37 
1. Voor het inschrijven van het uitsluitend recht tot begraven wordt geheven €  15,50 
2.  Voor het inschrijven van een tweede of derde overlijdene in het gemeentelijke  
 register wordt geheven €  15,50 
3. Voor het overschrijven van het uitsluitend recht tot begraven wordt geheven €  32,00 
 

 
Artikel 38 
Voor het incidenteel verstrooien van de as uit een asbus op één van de begraafplaatsen  
wordt per verstrooiing geheven  € 63,00  
 
Wijze van heffing en betaling 
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Artikel 39 
1. De krachtens artikel 16, leden 1, 2 en 3 en 4 en artikel 26, leden 1, 2, 3 en 4 verschuldigde 

rechten worden geheven bij wege van aanslag. Zij zijn invorderbaar in één termijn, welke 
vervalt uiterlijk vier weken na de dagtekening van het aanslagbiljet. 

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid worden de in de artikelen 16 en 26 bedoelde 
jaarlijkse rechten voor het eerste jaar waarover zij verschuldigd zijn, alsmede de overige in 
deze verordening genoemde rechten, geheven door middel van een gedagtekende 
kennisgeving, nota of ander schriftelijk stuk. Zij dienen te worden voldaan in één termijn, 
welke vervalt vier weken na de dagtekening van het schriftelijk stuk. 

 
 
Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Artikel 40 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de 
heffing en de invordering van de begrafenisrechten. 
 
 
Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeerartikel 
 
Artikel 41 
1. De Verordening begrafenisrechten gemeentelijke begraafplaatsen 2010 van 16 december 

2009, nr. 7c wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van 
ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare 
feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking. 
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011. 
4. Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening begrafenisrechten 2011. 
 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden.   Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel  
 
 
 
 
15 december 2010. 
Nr. 8e. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2010 
GR 10.2464057; 
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Gelet op artikel 221 van de Gemeentewet; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van roerende-zaakbelastingen 
2011. 
 
 
Begripsomschrijvingen 
 
Artikel 1 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
a. ruimte : een roerende woon- of bedrijfsruimte, die duurzaam aan een plaats 

gebonden is en dient tot permanente bewoning of permanent gebruik; 
b. woonruimte :  een ruimte waarvan de vastgestelde waarde in hoofdzaak kan worden 

toegerekend aan delen van de ruimte die dienen tot woning dan wel 
volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden; 

c. bedrijfsruimte :  een ruimte die niet kan worden aangemerkt als woonruimte. 
 
 
Belastingplicht 
 
Artikel 2 
1. Onder de naam 'roerende-zaakbelastingen' worden ter zake van binnen de gemeente 

gelegen ruimten twee directe belastingen geheven: 
a. een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een 

bedrijfsruimte, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk 
recht gebruikt, verder te noemen: gebruikersbelasting; 

b. een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een 
ruimte het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te 
noemen: eigenarenbelasting. 

2. Bij de gebruikersbelasting wordt: 
a. gebruik door degene aan wie een deel van een bedrijfsruimte in gebruik is 

gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft 
gegeven; 

b. het ter beschikking stellen van een bedrijfsruimte voor volgtijdig gebruik 
aangemerkt als gebruik door degene die ruimte ter beschikking heeft gesteld. 

3. Degene die een in het vorige lid bedoelde bedrijfsruimte in gebruik heeft gegeven of 
ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op 
degene aan wie die ruimte of deel daarvan ter beschikking is gesteld. 

 
 
Belastingobject 
 
Artikel 3 
Als één ruimte wordt aangemerkt: 
a. een binnen de gemeente gelegen ruimte; 
b. een gedeelte van een onder a bedoelde ruimte dat blijkens zijn indeling is bestemd om 

als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt; 
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c. een samenstel van twee of meer onder a bedoelde ruimten of in onderdeel b bedoelde 
gedeelten daarvan die bij dezelfde persoon in gebruik zijn en die, naar de 
omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren; 

d. het binnen de gemeente gelegen deel van een in onderdeel a bedoelde ruimte, van een 
in onderdeel b bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel c bedoeld samenstel. 

 
 
Maatstaf van heffing 
 
Artikel 4 
1. De heffingsmaatstaf is de waarde die aan de ruimte dient te worden toegekend indien 

de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de 
verkrijger de ruimte in de staat waarin deze zich bevindt, onmiddellijk en in volle 
omvang in gebruik zou kunnen nemen.  

2. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde van een bedrijfsruimte, met 
uitzondering van ruimten die zijn ingeschreven in een van de ingevolge de 
Monumentenwet 1988 vastgestelde registers van beschermde monumenten, bepaald op 
de vervangingswaarde indien dit leidt tot een hogere waarde dan die ingevolge het 
eerste lid. Bij de berekening van de vervangingswaarde wordt rekening gehouden met: 

 a.  de aard en de bestemming van de ruimte; 
 b. de sedert de stichting van de ruimte opgetreden technische en functionele 

veroudering waarbij de invloed van latere wijzigingen in aanmerking wordt 
genomen. 

3. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde van een ruimte in aanbouw 
bepaald op de vervangingswaarde, bedoeld in het tweede lid. Onder een ruimte in 
aanbouw wordt verstaan een roerende zaak of gedeelte daarvan waarvoor een 
bouwvergunning in de zin van de Woningwet is afgegeven en dat door bouw nog niet 
geschikt is voor gebruik overeenkomstig de beoogde bestemming. 

4. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde van een woonruimte die deel 
uitmaakt van een op de voet van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat 
voldoet aan de in artikel 1, derde lid, onderdeel b, van die wet bedoelde voorwaarden 
bepaald met inachtneming van een vooronderstelde verplichting om het landgoed 
gedurende een tijdvak van 25 jaren als zodanig in stand te houden en geen opgaand 
hout te vellen anders dan volgens de regels van normaal bosbeheer noodzakelijk of 
gebruikelijk is. Ruimten die dienstbaar zijn aan de woonruimte worden geacht deel uit 
te maken van die woonruimte. 

5. Met betrekking tot een ruimte als bedoeld in artikel 3, aanhef en onderdeel d, wordt de 
waarde gesteld op een evenredig deel van de waarde die dient te worden toegekend aan 
de gehele ruimte. 

 
 
Vrijstellingen 
 
Artikel 5 
1. In afwijking in zoverre van artikel 4 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf 

buiten aanmerking gelaten de waarde van: 
a. glasopstanden die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van 

gewassen, voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit cultuurgrond die 
bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd ten behoeve van de land- of bosbouw. Onder 
cultuurgrond wordt mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van 
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glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van 
gewassen, zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken; 

b. ruimten die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het 
houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een 
en ander met uitzondering van delen van zodanige ruimten die dienen als woning; 

c. ruimten ten behoeve van waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die 
worden  

 beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke 
rechtspersonen, een en ander met uitzondering van delen van zodanige ruimten die 
dienen als woning; 

d. ruimten die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die 
worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke 
rechtspersonen, een en ander met uitzondering van delen van zodanige ruimten die 
dienen als woning; 

e. werktuigen die van een ruimte kunnen worden afgescheiden zonder dat 
beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op 
zichzelf als ruimten zijn aan te merken; 

f. bedrijfsruimten voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke 
dienst van de gemeente; 

 de vrijstelling geldt niet voor de eigenarenbelasting voor zover het genot krachtens 
eigendom, bezit of beperkt recht van deze bedrijfsruimten niet toebehoort aan de 
gemeente; 

 g. bedrijfsruimten voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor het geven van 
basisonderwijs 

 de vrijstelling geldt niet voor de eigenarenbelasting voor zover het genot krachtens 
eigendom, bezit of beperkt recht van deze bedrijfsruimten niet toebehoort aan de 
gemeente of aan een instelling die het onderwijs geeft; 

h. woonruimten voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt als pastorie of 
kosterswoning; 

 de vrijstelling geldt niet voor zover het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt 
recht van deze woonruimten niet toebehoort aan een kerkgenootschap of aan een 
genootschap op geestelijke grondslag met volledige rechtsbevoegdheid - anders dan 
een kerkgenootschap - voor het gezamenlijk beleven en zich bezinnen op de aan dat 
genootschap ten grondslag liggende levensovertuiging; 

i. ruimten voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt ten behoeve van 
begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, een en ander met uitzondering van 
delen van zodanige ruimten die dienen als woning.  

2. In afwijking in zoverre van artikel 4 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor 
de gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van de 
bedrijfsruimte die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn 
aan woondoeleinden.   

 
Waardepeildatum 
 
Artikel 6 
1. De heffingsmaatstaf wordt bepaald naar de waarde die de ruimte op de 

waardepeildatum heeft naar de staat waarin de ruimte op die datum verkeert. 
2. De waardepeildatum ligt één jaar voor het begin van het kalenderjaar waarvoor de 

waarde wordt bepaald. 
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3. Indien een ruimte in het kalenderjaar voorafgaande aan het begin van het kalenderjaar 
waarvoor de waarde wordt bepaald 
a. opgaat in een andere ruimte dan wel in meer ruimten, of 
b. wijzigt als gevolg van hetzij bouw, verbouwing, verbetering, afbraak of 

vernietiging, hetzij verandering van bestemming, of 
c. een verandering in waarde ondergaat als gevolg van een andere, specifiek voor de 

ruimte geldende, bijzondere omstandigheid, wordt, in afwijking van het eerste lid, 
de waarde bepaald naar de staat van die ruimte bij het begin van het kalenderjaar.  

 
 
Belastingtarieven 
 
Artikel 7 
3. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het 

percentage  bedraagt voor: 
  a. de gebruikersbelasting       0,255%; 
  b. de eigenarenbelasting:         
   1. voor woonruimten        0,135%; 
   2. voor bedrijfsruimten       0,321%. 
2. Indien de heffingsmaatstaf beneden € 12.000 blijft, wordt geen belasting geheven. 

 
 
Wijze van heffing 
 
Artikel 8 
De belastingen worden bij wege van aanslag geheven. 
 
 
Termijnen van betaling 
 
Artikel 9 
3. De aanslagen moeten worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste 

vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van 
het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 

4. Ingeval het totaalbedrag van het aanslagbiljet waarop de aanslagen staan vermeld € 
4.000 of meer bedraagt, moet dit bedrag, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, 
worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de 
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. 

3. De belastingschuldige kan machtiging tot automatische incasso verlenen indien het 
totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen minder 
dan € 4.000 bedraagt. Het minimum termijnbedrag bedraagt € 10. Ingeval een 
machtiging tot automatische incasso is verleend, wordt het aantal termijnen bepaald 
door het totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 
te delen door het minimum termijnbedrag, met dien verstande dat het aantal termijnen 
niet meer dan tien bedraagt. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand 
volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van 
de volgende termijnen telkens een maand later. 

4. De in het derde lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht niet te 
zijn verleend indien twee van de tien termijnen niet zijn betaald doordat automatische 
incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt dan wel 
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binnen één maand na afschrijving zijn gestorneerd. Alsdan gelden de betaaltermijnen 
als bedoeld in het eerste lid.       

 
 
Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Artikel 10 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot 
de heffing en de invordering van de roerende-zaakbelastingen. 
 
 
Inwerkingtreding en citeertitel 
 
Artikel 11 
1. De Verordening roerende-zaakbelastingen van 21 december 2005, nr. 6n, laatstelijk 

gewijzigd bij raadsbesluit van 16 december 2009, nr. 7c, wordt ingetrokken met 
ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien 
verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum 
hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de 
bekendmaking. 

6.  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011. 
7.   Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening roerende-zaakbelastingen 2011'. 
 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.  
 
 
 
 
15 december 2010. 
Nr. 8e. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2010, 
GR 10.2464057. 
 
gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, 
aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; 
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HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van leges 2011. 
 
 
Begripsomschrijvingen 
 
Artikel 1 
Deze verordening verstaat onder: 
a. ’dag’ : de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van 

een dag als een hele dag wordt aangemerkt; 
b. ‘week’ : een aaneengesloten periode van zeven dagen;  
c. ’maand’ : het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met 

de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand; 
d. ’jaar’ : het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met 

de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar; 
e. 'kalenderjaar' :de periode van 1 januari tot en met 31 december. 
 
 
Belastbaar feit 
 
Artikel 2 
Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor het genot van door of 
vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening 
en de daarbij behorende tarieventabel. 
 
 
Belastingplicht 
 
Artikel 3 
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van 
wie de dienst is verleend. 
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Vrijstellingen 
 
Artikel 4 
Leges worden niet geheven voor:  
a. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke 

ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald; 
b. diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of 

gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van 
voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die vergunning 
betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht; 

c. het afgeven van bewijzen van onvermogen; 
d. het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, 

wachtgelden, loon, bezoldiging of riddersoldij; 
e. de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan 

houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van 
bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, met 
betrekking tot enige gemeentelijke functie of dienstverlening jegens de 
gemeente; 

f. het afgeven van beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften; 
g. de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan, 

houdende beslissing op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas; 
h. nasporingen in de bij het Gemeentearchief berustende stukken welke 

uitsluitend strekken ten behoeve van een wetenschappelijk doel. 
 
 
Maatstaven van heffing en tarieven 
 
Artikel 5  
1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de 

bij deze verordening behorende tarieventabel. 
2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een 

projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en 
herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze 
verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling 
of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking 
van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging 
van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en 
herstelwet. 

3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de 
tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt. 

 
 
Wijze van heffing 
 
Artikel 6  
De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een 
gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een 
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stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt 
mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke 
kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. 
 
 
Termijnen van betaling 
 
Artikel 7  
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de 

leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6: 
a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de 

kennisgeving; 
b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de 

kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien 
dagen na de dagtekening van de kennisgeving.  

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid 
gestelde termijnen. 

 
 
Kwijtschelding 
 
Artikel 8 
Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend. 
Vermindering of teruggaaf 
 
Artikel 9  
1. Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij 

deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend 
overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel 
opgenomen bepaling.  

2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 
wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een 
vermindering van de belastingaanslag. 

 
 
Overdracht van bevoegdheden 
 
Artikel 10 
Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de 
wijzigingen: 
a. van zuiver redactionele aard zijn; 
b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking 

treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de 
inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de 
volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft: 
1. onderdeel 1.2.6 (akten burgerlijke stand); 
2. hoofdstuk 3 (reisdocumenten); 
3. hoofdstuk 4 (rijbewijzen); 
4. onderdeel 1.5.6 (papieren verstrekking uit gemeentelijke 

basisadministratie persoonsgegevens); 
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5. hoofdstuk 7 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming 
persoonsgegevens); 

6. onderdeel 1.6.2 (verklaring omtrent het gedrag); 
7. hoofdstuk 14 (kansspelen); 

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of 
latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden. 
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Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Artikel 11  
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met 
betrekking tot de heffing en de invordering van de leges. 
 
 
Overgangsrecht 
 
Artikel 12 
1. De Legesverordening van 30 juni 2010, nr. 3a, wordt ingetrokken met ingang 

van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, 
met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten: 
a. die zich voor die datum hebben voorgedaan; 
b. waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden 

voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
nog moeten worden toegepast. 

2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in 
artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de 
in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende 
periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges 
hiervoor in die periode plaatsvindt. 

 
 
Inwerkingtreding en citeertitel 
 
Artikel 13 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking. 
2. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2011. 
3. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Legesverordening 2011’. 
 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier,       De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden.     dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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TARIEVENTABEL LEGES 
Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 
 
 
Indeling tarieventabel 
 
Titel 1  Algemene dienstverlening 
Hoofdstuk 1  Algemeen 
Hoofdstuk 2  Burgerlijke stand 
Hoofdstuk 3  Reisdocumenten 
Hoofdstuk 4  Rijbewijzen 
Hoofdstuk 5  Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
Hoofdstuk 6  Overige publiekszaken  
Hoofdstuk 7  Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens 
Hoofdstuk 8  Bestuursstukken 
Hoofdstuk 9  Vastgoedinformatie 
Hoofdstuk 10  Huisvestingswet 
Hoofdstuk 11  Leegstandwet 
Hoofdstuk 12  Winkeltijdenwet 
Hoofdstuk 13  Kansspelen 
Hoofdstuk 14  Openbare orde en veiligheid 
Hoofdstuk 15  Telecommunicatie en graafwerkzaamheden 
Hoofdstuk 16  Verkeer en vervoer 
Hoofdstuk 17  Diversen 
 
Titel 2  Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning 
Hoofdstuk 1  Begripsomschrijvingen 
Hoofdstuk 2  Omgevingsvergunning 
Hoofdstuk 3  Teruggaaf 
 
Titel 3  Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 
Hoofdstuk 1  Horeca 
Hoofdstuk 2  Organiseren evenementen  
Hoofdstuk 3  Prostitutiebedrijven 
Hoofdstuk 4  Splitsingsvergunning woonruimte 
Hoofdstuk 5  Brandbeveiligingsverordening 
Hoofdstuk 6  In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 
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Titel 1 Algemene dienstverlening 
 
Hoofdstuk 1 Algemeen 
 
1.1.1 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van informatie, voor 

zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere 
wettelijke regeling een tarief is opgenomen, 

1.1.1.1 door middel van een fotokopie, per bladzijde  €  0,35 
1.1.1.2 door middel van kaarten, tekeningen of lichtdrukken, per kaart, 

tekening of lichtdruk €  4,50 
1.1.1.3 door middel van een kopie van ander materiaal dat informatie 

bevat: de uit een vooraf door of vanwege het college van 
burgemeester en opgestelde offerte blijkende kosten 

1.1.2 Indien het totale op grond van 1.1.1 verschuldigde bedrag aan 
leges niet meer dan € 10,00 bedraagt, wordt het verschuldigde 
bedrag aan leges niet geheven. 

1.1.3 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van informatie door 
middel van een kopie in digitale vorm nihil. In afwijking 
hiervan bedraagt het tarief per bladzijde € 0,35 als de te 
verstrekken informatie meer dan 100 bladzijden bedraagt en 
voor het verstrekken van de informatie handelingen moeten 
worden verricht zoals het scannen of bewerken van 
documenten. 

1.1.4 Het tarief bedraagt voor een beschikking op aanvraag voor 
zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere 
wettelijke regeling een tarief is opgenomen €  10,00 

 
Hoofdstuk 2 Burgerlijke stand 
 
1.2.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een administratief 

huwelijk of het aangaan van een administratieve 
partnerschapsregistratie tijdens de openingstijden in De 
Prefectenhof €   88,30 

1.2.2 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of het 
registreren van een partnerschapsrelatie  €   309,20 

 met dien verstande dat voor een huwelijksvoltrekking of 
partnerschapsregistratie op woensdagochtend in de trouwzaal 
van het Stadhuis op de tijdstippen 09.00 uur en 09.30 uur geen 
leges worden geheven 

1.2.2.1 Indien de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie 
plaatsvindt op woensdag vanaf 10.00 uur of donderdag wordt 
het in 1.2.2 genoemde tarief vermeerderd met €   81,30 

1.2.2.2 Indien de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie 
plaatsvindt 

 op vrijdag wordt het in 1.2.2 genoemde tarief vermeerderd met €   326,60 
1.2.2.3 Indien de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie 

plaatsvindt 
 op zaterdag wordt het in 1.2.2 genoemde tarief vermeerderd 

met €   812,10 
1.2.3 Het tarief bedraagt voor het op aanvraag beschikbaar stellen 

van getuigen bij een huwelijksvoltrekking of 
partnerschapsregistratie per getuige €  10,40 

1.2.4 Het tarief bedraagt voor de omzetting van een geregistreerd 
partnerschap in een huwelijk in ‘De Prefectenhof’ €  88,30 

1.2.5 Bij omzetting van een geregistreerd partnerschap in een 
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huwelijk 
 worden de in 1.2.2 tot en met 1.2.2.3 genoemde tarieven 

toegepast indien bij de omzetting gebruik wordt gemaakt van de 
trouwlocaties anders dan ‘De Prefectenhof’’ 

1.2.6 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet 
rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen 
in het Legesbesluit akten burgerlijke stand. 
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Hoofdstuk 3 Reisdocumenten 
 
1.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot afgifte van een nationaal paspoort, een 
reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor 
vreemdelingen €  52,10 

1.3.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot afgifte van een nationaal paspoort, een groter 
aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als 
bedoeld in 1.3.1 (zakenpaspoort) €  58,20 

1.3.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument 
als bedoeld in 1.3.1 en 1.3.2 direct bij de aanvraag van dit 
nieuwe reisdocument €  9,20 

1.3.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het bijschrijven van een kind middels een 
bijschrijvingssticker in een reeds uitgegeven reisdocument als 
bedoeld in 1.3.1 en 1.3.2 €  21,50 

1.3.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot afgifte van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) €  43,80 

1.3.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot afgifte van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) 
voor personen tot en met 13 jaar €  9,20 

1.3.7 De tarieven genoemd in de onderdelen 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5 en 
1.3.6 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een 
bedrag van €  45,00 

1.3.8 Het tarief genoemd in 1.3.7 wordt bij een gecombineerde 
spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.3.1 
en 1.3.2 en het bijschrijven van één of meer kinderen als 
bedoeld in 1.3.3 slechts één keer per reisdocument berekend. 

1.3.9 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.4 wordt bij een 
spoedlevering vermeerderd met een bedrag per 
bijschrijvingssticker van  €  21,40 

1.3.10 De overeenkomstig de in 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5 en 1.3.6 genoemde 
tarieven geheven leges worden vermeerderd met  €  35,00 

 voor elk Nederlands reisdocument dat de aanvrager bij het 
indienen van de aanvraag niet als zodanig herkenbaar kan 
overleggen als gevolg van verlies, diefstal of andere oorzaak 

1.3.11 De onder 1.3.10 genoemde vermeerdering van leges wordt niet 
geheven indien sinds het verlopen van de geldigheidsdatum van 
het reisdocument meer dan 11 jaren zijn verstreken 

1.3.12 In geval de aanvrager bij het indienen van de aanvraag 
tegelijkertijd 2 verschillende Nederlandse reisdocumenten niet 
als zodanig herkenbaar kan overleggen als gevolg van verlies, 
diefstal of andere oorzaak, worden de onder 1.3.10 genoemde 
leges slechts éénmaal geheven 

1.3.13 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot teruggave van een gevonden reisdocument €  10,10 

1.3.14 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot teruggave van een onbruikbaar gemaakt 
reisdocument €   2,00 
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Hoofdstuk 4 Rijbewijzen 
 
1.4.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot afgifte van een rijbewijs €  62,00 
1.4.2 De overeenkomstig het in 1.4.1 genoemde tarief geheven leges 

worden vermeerderd met €  35,00 
 indien de aanvrager een eerder aan hem afgegeven rijbewijs bij 

het indienen van de aanvraag niet als zodanig herkenbaar kan 
overleggen als gevolg van verlies, diefstal of andere oorzaak 

1.4.3 De onder 1.4.2 genoemde vermeerdering van leges wordt niet 
geheven indien sinds het verlopen van de geldigheidsdatum van 
het rijbewijs meer dan 13 jaren zijn verstreken 

1.4.4 De overeenkomstig de in 1.4.1 tot en met 1.4.3 genoemde 
tarieven geheven leges worden bij een spoedlevering 
vermeerderd met een bedrag van  €  33,50 

1.4.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot teruggave van een gevonden rijbewijs €  10,10 

 
 
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoons- 

gegevens  
 
1.5.1 Voor de toepassing van hoofdstuk 5 wordt onder één 

verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één 
persoon waarvoor: 
a. de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet 

worden geraadpleegd en/of 
b. de voor de gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens geldende bevolkingsadministratie moet 
worden geraadpleegd. 

1.5.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag: 

1.5.2.1 tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking €  14,50 
1.5.2.2 tot het verstrekken van gegevens betreffende de tot één gezin 

behorende personen (gezinsuittreksel) €   23,40 
1.5.2.3 tot het verstrekken van gegevens aan rechtspersonen zonder 

winstoogmerk op grond van artikel 100 Wet gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens, per verstrekking €  8,60 

1.5.2.4 tot het verstrekken van gegevens voor historische, statistische 
of wetenschappelijke doeleinden op grond van artikel 109 Wet 
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, per 
verstrekking €  8,60 

1.5.3 In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief 
voor het verstrekken van gegevens waarvoor een intensieve 
nasporing van de registers vereist is, voor elk daaraan te 
besteden kwartier of gedeelte daarvan  €  16,60 

1.5.4. In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief 
voor het verstrekken van gegevens 

1.5.4.1 via een geautomatiseerde selectie €  780,95 
1.5.4.2 via een geautomatiseerde steekproef €  1.124,56 
1.5.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verstrekken aan een ingeschreven persoon van 
een volledig overzicht van zijn persoonslijst of een gedeelte 
daarvan, in andere gevallen als bedoeld in artikel 78 van de Wet 
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens €  14,00 
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1.5.6 In afwijking van de voorgaande onderdelen geldt voor het in 
behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van 
gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit 
gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens het tarief 
zoals dat is opgenomen in dit besluit  

 
 
 
Hoofdstuk 6 Overige publiekszaken  
 
1.6.1 Het tarief bedraagt voor: 
1.6.1.1 het legaliseren van een handtekening €  12,10 
1.6.1.2 het waarmerken van enig stuk €  12,10 
1.6.1.3 het in behandeling nemen van een aanvraag om afgifte van een 

duplicaattrouwboekje €  14,00 
1.6.1.4 het in behandeling nemen van een aanvraag om afgifte van een 

verklaring omtrent voorgenomen vestiging €  12,10 
1.6.1.5 voor het, bij wijze van spoed, (per expresse/ 

telegrafisch/telefonisch/per fax) overbrengen van gegevens €  9,20 
 vermeerderd met de kosten aan de gewenste vorm van 

overbrenging verbonden 
1.6.2 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om afgifte 

van een verklaring omtrent het gedrag geldt het maximumtarief 
zoals dat is vastgesteld bij of krachtens de Wet justitiële 
gegevens 

1.6.3 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van het Nederlanderschap door naturalisatie of via 
optie als bedoeld in de Rijkswet op het Nederlanderschap geldt 
het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Optie- en 
Naturalisatiegelden 2002. 

 
Hoofdstuk 7 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoons- 

gegevens 
 
1.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet 
bescherming persoonsgegevens: 

1.7.1.1 bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit: 
1.7.1.1.1 a. ten hoogste 100 pagina’s, per pagina €  0,23 
  met een maximum per bericht van €  4,50 
1.7.1.1.2 b. meer dan 100 pagina's €  22,50 
1.7.1.2 bij verstrekking anders dan op papier €  4,50 
1.7.1.3 dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de 

verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking €  22,50 
1.7.2 indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 

1.7.1.1, 1.7.1.2 en 1.7.1.3 meerdere vergoedingen kunnen 
worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd 

1.7.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming 
persoonsgegevens €  4,50 

 
Hoofdstuk 8 Bestuursstukken 
 
1.8.1 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van: 
1.8.1.1 een exemplaar van de gemeentebegroting met de bijbehorende 
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stukken €  29,50 
1.8.1.2 een exemplaar van de begroting van een dienst van de 

gemeente €  9,10 
1.8.1.3 een exemplaar van de voorjaarsnota of een integraal beleidsplan 

 €   9,10 
1.8.1.4 een exemplaar van de gemeenterekening met de bijbehorende 

stukken  €   29,50 
1.8.1.5 een exemplaar van elk niet hiervoor afzonderlijk genoemd 

document  €   4,50 
1.8.2 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van: 
1.8.2.1 een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per 

bladzijde of gedeelte daarvan €  0,35 
1.8.2.2 een afschrift van de stukken behorende bij een 

raadsvergadering, per bladzijde of gedeelte daarvan  €  0,35 
1.8.3 Het tarief bedraagt voor; 
1.8.3.1 een abonnement op de verslagen van de raadsvergaderingen, 

per jaargang €  20,40 
1.8.3.2 een abonnement op de stukken behorende bij de 

raadsvergaderingen, per jaargang €  75,00 
1.8.4 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een exemplaar van 

de bouwverordening €  46,30 
1.8.5 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een exemplaar van 

een andere dan de in 1.8.4 genoemde verordening, per bladzijde 
of gedeelte daarvan  €  0,35 

 met een minimum van €  0,80 
 en een maximum van €  9,10 
 
Hoofdstuk 9 Vastgoedinformatie 
 
1.9.1 Voor het raadplegen van de bij de gemeente berustende 

kadastrale stukken en het verstrekken van informatie uit die 
stukken gelden de tarieven als genoemd in de Regeling 
Tarieven Kadaster 

1.9.2 Het tarief bedraagt voor: 
1.9.2.1  het verstrekken van een lichtdruk/kopie van een ruimtelijk 

plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, 
exploitatieplan, streekplan, structuurplan of 
stadsvernieuwingsplan, per bladzij of gedeelte daarvan op 
formaat A4  €  0,35 

 Met een minimum van   €  0,80  
 en een maximum van  €  9,10  
1.9.2.2 het verstrekken van kaartmateriaal behorend bij een plan als 

genoemd in 1.9.2.1 indien het betreft: 
1.9.2.2.1 Een zwart-wit kopie op A3-formaat  €  0,55 
1.9.2.2.2 Een zwart-wit kopie op A2-formaat  €  2,50 
1.9.2.2.3 Een zwart-wit kopie op A1-formaat  €  4,00 
1.9.2.2.4 Een zwart-wit kopie op A0-formaat  €  7,60 
1.9.2.2.5 Een kleur kopie op A3-formaat  €  1,00 
1.9.2.2.6 Een kleur kopie op A2-formaat  €  8,10 
1.9.2.2.7 Een kleur kopie op A1-formaat  €  10,10 
1.9.2.2.8 Een kleur kopie op A0-formaat  €  15,10 
1.9.3 Het tarief bedraagt voor: 
1.9.3.1 het verstrekken van een afschrift of uittreksel van een in het 

gemeentelijke beperkingenregister ingeschreven 
beperkingenbesluit, beslissing in administratief beroep of 
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rechterlijke uitspraak, dan wel vervallenverklaring, als 
bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a, van de Wet 
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, per bladzijde of 
gedeelte daarvan op formaat A4  €  0,35 

 Met een minimum van   €  0,80  
 en een maximum van   €  9,10  
1.9.3.2 het verstrekken van een schriftelijke verklaring uit de 

gemeentelijke beperkingenregistratie, als bedoeld in artikel 9, 
eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke 
beperkingen, dat er al dan niet publiekrechtelijke 
beperking(en) van kracht is, per perceel   €  0,50 

1.9.3.3 het verlenen van inzage tot het dossier behorend bij een 
ingeschreven beperkingenbesluit  €  7,60 

1.9.3.4 Indien een afschrift, uittreksel of verklaring als bedoeld in 
1.9.3.1 en 1.9.3.2 op verzoek wordt gewaarmerkt, worden de 
overeenkomstig die onderdelen berekende leges vermeerderd 
met   €  12,10 

1.9.4 In geval van verzending van de documenten als bedoeld in 
dit hoofdstuk worden de overeenkomstig dit hoofdstuk 
berekende leges vermeerderd met verzendkosten 

1.9.5 In geval van een spoedlevering van de documenten als 
bedoeld in dit hoofdstuk worden de overeenkomstig dit 
hoofdstuk berekende leges vermeerderd met   €  10,35 

 
Hoofdstuk 10 Huisvestingswet 
 
1.10.1 Het tarief bedraagt voor: 
1.10.1.1 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 

van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking 
van woonruimte aan de bestemming tot woonruimte als 
bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de 
Huisvestingswet, voor elke woonruimte waarop de 
vergunning betrekking heeft   €  578,00 

 met dien verstande dat de leges niet worden geheven indien 
de onttrekking het gevolg is van afspraken die de aanvrager 
van de vergunning met de gemeente heeft gemaakt  

1.10.1.2 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met 
andere woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, 
onderdeel b, van de Huisvestingswet, voor elke woonruimte 
waarop de vergunning betrekking heeft  €  578,00 

1.10.1.3 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een vergunning tot omzetting van zelfstandige 
woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in 
artikel 30, eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingswet, 
voor elke woonruimte waarop de vergunning betrekking 
heeft  €   578,00 

1.10.2 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.10.1 bedraagt het 
tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt 
ingediend na aanvang of voltooiing van de activiteit    100%  

 van de op grond van dat onderdeel verschuldige leges 
 
Hoofdstuk 11 Leegstandwet 
 
1.11 Het tarief bedraagt voor: 
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1.11.1 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een vergunning tot tijdelijke verhuur als bedoeld in 
artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet €  44,60 

1.11.2 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een vergunning tot tijdelijke verhuur als bedoeld in 
artikel 15, vierde lid, van de Leegstandswet €  33,50 

 
Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet 
 
1.12 Het tarief bedraagt voor: 
1.12.1 het verlenen van een ontheffing in het kader van de 

Winkeltijdenwet of Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet €  50,25 
1.12.2 het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.12.1 

bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander €  50,25 
1.12.3 het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.12.1 

bedoelde ontheffing €  50,25 
 
Hoofdstuk 13 Kansspelen 
 
1.13 Het tarief bedraagt voor: 
1.13.1 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 

van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van 
de Wet op de Kansspelen 

1.13.1.1 voor een periode van vier jaren voor één kansspelautomaat €  158,50 
1.13.1.2 voor een periode van vier jaren voor twee of meer 

kansspelautomaten €  22,50 
 vermeerderd met een bedrag van €  136,00 
 per kansspelautomaat 
1.13.2 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 

van elke andere vergunning ingevolge de Wet op de 
Kansspelen €  10,50 

 
Hoofdstuk 14 Openbare orde en veiligheid 
 
1.14 Het tarief bedraagt voor: 
1.14.1 het in behandeling nemen van een aanvraag om een 

ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 2:4 van de 
APVG 2009 (het aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte 
stukken/afbeeldingen of het uitdelen van goederen om niet) 
door een commerciële partij  €  76,50 

1.14.2 het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
vergunning als bedoeld in artikel 2:6 van de APVG 2009 (het 
gebruiken van de weg anders dan overeenkomstig de 
bestemming) €   50,00 

1.14.3 het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
vrijstelling van de verplichtingen met betrekking tot het 
verkoopregister als bedoeld in artikel 2:62 van de APVG 
2009  €  24,80 

1.14.4 het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de APVG 2009 
(het ter beschikking stellen  van consumentenvuurwerk) €  168,00 

1.14.5 het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 5:35 van de 
APVG 2009 (het verbranden van afvalstoffen of stoken van 
vuur)  €  94,50 
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Hoofdstuk 15 Telecommunicatie en graafwerkzaamheden 
 
1.15.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

melding in verband met het verkrijgen van instemming 
omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van 
werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de 
Telecommunicatiewet €  420,00 

1.15.1.1 indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en 
sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover 
de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare 
gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met €  2,00 

1.15.1.2 indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en 
dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of 
op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf 
verhoogd met €  2,00 

1.15.1.3 indien met betrekking tot een melding overleg moet 
plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van 
openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd 
met €  420,00 

1.15.1.4 indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de 
status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van 
de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de 
melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een 
begroting die ter zake door het college van burgemeester en 
wethouders is opgesteld 

1.15.2 Indien een begroting als bedoeld in 1.15.1.4 is uitgebracht, 
wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde 
werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter 
kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde 
werkdag schriftelijk is ingetrokken 

1.15.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
melding in verband met het verkrijgen van instemming 
omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van 
werkzaamheden als bedoeld in artikel 1, onder f, van de 
Graafverordening gemeente Groningen €  420,00 

1.15.3.1 indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en 
sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover 
de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare 
gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met  €  2,00 

1.15.3.2 indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en 
dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of 
op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf 
verhoogd met  €  2,00 

1.15.3.3 indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de 
status van de kabel dan wel de plaatsvindt, verhoogd met het 
bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van 
de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit 
een begroting die ter zake door het college van burgemeester 
en wethouders is opgesteld 

1.15.2 Indien een begroting als bedoeld in 1.15.3.3 is uitgebracht, 
wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde 
werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter 
kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde 
werkdag schriftelijk is ingetrokken 
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Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer 
 
1.16.1 Het tarief bedraagt voor: 
1.16.1.1 het in behandeling nemen van een aanvraag om een 

ontheffing als bedoeld in artikel 10 j° artikel 148 van de 
Wegenverkeerswet 1994 (het houden van of deelnemen aan 
een wedstrijd met voertuigen op een weg) €  101,50 

1.16.1.2 het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
ontheffing van de in artikel 87 van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens bedoelde verkeerstekens, 
uitgezonderd de verkeerstekens E1 (parkeerverbod) en E2 
(verbod stil te staan)  €  29,90 

 met dien verstande dat de leges niet worden geheven indien 
de aanvrager van de ontheffing een vergunning als bedoeld in 
artikel 3, derde lid onder i van de Parkeerverordening 
gemeente Groningen 1998 is verleend 

1.16.1.3 het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
ontheffing van de in artikel 87 van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens bedoelde verkeerstekens E1 
(parkeerverbod) en E2 (verbod stil te staan)  €  18,00 

 met dien verstande dat de leges niet worden geheven indien 
de aanvrager van de ontheffing een vergunning als bedoeld in 
artikel 3, derde lid onder i van de Parkeerverordening 
gemeente Groningen 1998 is verleend 

1.16.1.4 het verlenen van een parkeerontheffing voor marktkooplieden 
voor een periode van zes maanden per daarin vermelde dag €  45,40 

1.16.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de 
Regeling voertuigen €  25,20 

 
Hoofdstuk 17 Diversen 
 
1.17.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de 
Wet op de Dierenbescherming (het hebben van een bedrijf 
voor het verkopen e.d. van honden of katten) €  101,50 

1.17.2 Het tarief bedraagt voor het inschrijven op een lotingslijst 
van een potentiële koper van een bouwkavel €  37,90 

1.17.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verkrijgen van een ligplaatsvergunning voor 
woonschepen als bedoeld in artikel 8 van de Verordening 
openbaar vaarwater 2002 €  140,00 

1.17.4 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.17.3 bedraagt het 
tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt 
ingediend na het innemen van een ligplaats    100% 

 van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges 
1.17.5 Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage in een 

bouwdossier €  7,60 
1.17.6 Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage in een 

milieudossier  €  7,60 
1.17.7 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van gegevens over 

de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem van een perceel 
of locatie en/of over de aanwezigheid van ondergrondse tanks 
daarin  €  82,00 
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1.17.8 Het tarief bedraagt voor: 
1.17.8.1. het afgeven van een overzicht van de geluidsbelasting van 

gevels van woningen (met een maximum van 25 gevels per 
overzicht) €  169,00 

1.17.8.2. het afstellen en verzegelen van geluidsbegrenzers in 
inrichtingen die vallen onder het Besluit horecabedrijven 
milieubeheer voor: 

1.17.8.2.1 de eerste keer per inrichting    258,50 
1.17.8.2.2 elke volgende keer  €  258,50 
1.17.8.3 het afstellen en verzegelen van geluidsbegrenzers bij 

eenmalige activiteiten als popconcerten, houseparty’s e.d. in 
inrichtingen waarvoor een Wet milieubeheervergunning is 
verleend  €  332,00 

1.17.9 Het tarief bedraagt voor het uitvoeren van 
geluidsisolatiemetingen aan inrichtingen in de zin van de Wet 
milieubeheer op verzoek van de eigenaar of exploitant €  427,50 

1.17.10 Het tarief bedraagt voor het verlenen van een toegangspas 
voor een ondergrondse container in verband met verlies van 
een eerder uitgegeven pas €  15,50 
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Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke 
leefomgeving/omgevingsvergunning 

 
Hoofdstuk 1  Begripsomschrijvingen 
 
2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 
2.1.1.1 bouwkosten: 
 de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in 

paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve 
Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 
1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze 
ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief 
omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 
1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of 
gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door 
zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder 
bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het 
economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot 
stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag 
betrekking heeft; 

2.1.1.2 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
2.1.2 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn 

omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens 
de Wabo bedoeld. 

2.1.3 In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de 
Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op 
activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander 
wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis 
als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. 

 
Hoofdstuk 2  Omgevingsvergunning 
 
2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de 
som van de verschuldigde leges voor de verschillende 
activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of 
gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft 
en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in 
verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, 
berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in 
dit hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin kan ook per 
activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag 
worden gevorderd. 

2.2.1 Bouwactiviteiten 
2.2.1.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

2.2.1.1.1 indien de bouwkosten € 455.000,00 of minder bedragen:  €  34,05 
 voor elk geheel bedrag van € 1.000,00 van de bouwkosten 
 met een minimum van €  100,90 
2.2.1.1.2 indien de bouwkosten meer dan € 455.000,00 bedragen: €  15.492,75 
 vermeerderd met €  27,95 
 voor elk geheel bedrag van € 1.000,00 van de bouwkosten 

boven  €  455.000,00 
2.2.2 Aanlegactiviteiten 
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 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 
heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:  €  111,30 

2.2.3 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot 
brandveiligheid 

2.2.3.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 
heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: €  242,00 
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2.2.3.2 De overeenkomstig het in 2.2.3.1 genoemde tarief geheven 
leges worden vermeerderd met de hierna genoemde bedragen 
indien en voor zover deze op het bouwwerk waarop de 
beschikking betrekking heeft, van toepassing zijn: 

 a. bouwwerken waarin aan meer dan tien personen 
bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf 
zal worden verschaft; 

 b. bouwwerken waarin aan meer dan tien personen jonger 
dan twaalf jaar of aan meer dan tien lichamelijk of 
verstandelijk gehandicapten dagverblijf zal worden 
verschaft; 

 met een oppervlakte van: 
minder dan 100 m² €  155,40 

 100 tot 200 m² €  233,60 
 200 tot 300 m² €  389,90 
 300 tot 500 m² €  624,30 
 500 tot 1.000 m² €  915,00 
 1.000 tot 2.000 m² €  1.398,80 
 2.000 tot 3.000 m² €  1.841,20 

3.000 tot 4.000 m² €  2.036,50 
4.000 tot 5.000 m² €  2.231,20 
5.000 tot 6.000 m² €  2.551,80 
6.000 tot 7.000 m² €  2.828,70 
7.000 tot 8.000 m² €  2.879,10 
8.000 tot 9.000 m² €  2.944,80 
9.000 tot 10.000 m² €  3.140,70 
10.000 tot 15.000 m² €  3.730,20 
15.000 tot 20.000 m² €  3.926,00 
20.000 tot 30.000 m² €  4.907,90 
30.000 tot 40.000 m² €  5.235,10 
40.000 tot 50.000 m² €  5.562,70 
50.000 m² of meer  €  5.889,70 

 
2.2.4 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in 

beschermd stadsgezicht 
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen 
 - waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of  
  voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, 

eerste lid,  
  onder g, van de Wabo; 
 - waarvoor op grond van een provinciale verordening een 

vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, 
eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo; 

 - waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de 
Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, 
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de 
Wabo; 

 bedraagt het tarief:  €  115,50 
2.2.5 Handelsreclame 
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, 
aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die 
zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, 
waarvoor ingevolge artikel 4:24 van de APVG 2009 een 
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vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en 
eerste lid, onder g of h, van de Wabo, en indien niet tevens 
sprake is van activiteit als bedoeld in onderdeel 2.2.1 
(bouwactiviteit), bedraagt het tarief:  €  121,40 
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2.2.6 Achteraf ingediende aanvraag 
 Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2, 

2.2.4 en 2.2.5 bedraagt het tarief, indien de in deze 
onderdelen bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang 
of voltooiing van de activiteit   100% 

 van de op grond van deze onderdelen verschuldigde leges 
2.2.7 Omgevingsvergunning in twee fasen  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op 

verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, 
eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

2.2.7.1 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een 
beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag 
dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit 
hoofdstuk voor de activiteiten waarop de beschikking voor 
de eerste fase betrekking heeft; 

2.2.7.2 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een 
beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag 
dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit 
hoofdstuk voor de activiteiten waarop de beschikking voor 
de tweede fase betrekking heeft. 

2.2.8 Advies 
2.2.8.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen 

van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij 
wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere 
instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het 
ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een 
omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan 
het in behandeling nemen van de aanvraag om een 
omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde 
kosten, blijkend uit een begroting die door het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld. 

2.2.8.2 Indien een begroting als bedoeld in 2.2.8.1 is uitgebracht, 
wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde 
werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager 
ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde 
werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

 
Hoofdstuk 3  Teruggaaf 
 
2.3.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag 

omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of 
sloopactiviteiten 

 Als een aanvrager zijn aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor een project dat geheel of 
gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten 
als bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2 en 2.2.4  intrekt, 
bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. 
De teruggaaf bedraagt: 

2.3.1.1 indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn 
van vier weken na het in behandeling nemen ervan     75% 

 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende 
activiteit verschuldigde leges 

2.3.1.2 indien de aanvraag wordt ingetrokken na vier weken en 
binnen acht  weken na het in behandeling nemen ervan    50% 

 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende 
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activiteit verschuldigde leges 
2.3.1.3 indien de aanvraag wordt ingetrokken na acht weken na het 

in behandeling nemen ervan    25% 
  van de op grond van die onderdelen voor de betreffende 

activiteit    
    verschuldigde leges 
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2.3.2 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende 
omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of 
sloopactiviteiten 

 Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor 
een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, 
aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 
2.2.1, 2.2.2 en 2.2.4, intrekt op aanvraag van de 
vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een 
deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen zes 
maanden na verlening van de vergunning en van de 
vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt      25% 

 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende 
activiteit verschuldigde leges  

2.3.3 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een 
omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of 
sloopactiviteiten 

2.3.3.1 Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project 
dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of 
sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2 en 
2.2.4, weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel 
van de leges. De teruggaaf bedraagt    25% 

 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende 
activiteit verschuldigde leges 

2.3.3.2 Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.3.3.1 wordt 
mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij 
de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak 

2.3.4 Minimumbedrag voor teruggaaf 
 Een bedrag minder dan € 100 wordt niet teruggegeven 
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Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 
 
Hoofdstuk 1  Horeca 
 
3.1 Het tarief bedraagt voor: 
3.1.1 het in behandeling nemen van een aanvraag om een 

vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en 
Horecawet (het uitoefenen van een horeca- of slijtersbedrijf)  €  603,00 

3.1.2 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een vergunning als bedoeld in artikel 2:27 van de APVG 
2009 (exploitatievergunning horecabedrijf)  €  944,00 

3.1.3 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een vergunning als bedoeld in artikel 2:27 van de APVG 
2009 (exploitatievergunning semi-horeca)  €  472,00 

3.1.4 het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 2:28 van de 
APVG 2009 (het verstrekken van sterke drank)   €  92,00 

3.2 Indien de aanvraag tot doel heeft het verkrijgen van een 
vergunning of  ontheffing in verband met een wijziging van 
de bedrijfsleider of beheerder van een horecabedrijf, 
inrichting of lokaliteit bedraagt het tarief in afwijking van de 
onderdelen 3.1 tot en met 3.1.4  €  178,00 

 met dien verstande dat de leges niet worden geheven indien 
sinds het verstrekken van de initiële vergunning of ontheffing 
minder dan zes maanden zijn verstreken 

3.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 
artikel 35 van de Drank- en Horecawet: 

3.3.1 indien de aanvraag tot doel heeft het verkrijgen van de 
bevoegdheid het verstrekken van zwak alcoholhoudende 
drank bij een evenement als bedoeld in artikel 2:18 van de 
APVG 2009   €  324,00 

3.3.2 indien de aanvraag tot doel heeft het verkrijgen van de 
bevoegdheid tot het verstrekken van zwak alcoholhoudende 
drank bij een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard, 
niet zijnde een evenement als bedoeld in artikel 2:18 van de 
APVG 2009   €  61,00 

 
Hoofdstuk 2  Organiseren evenementen 
 
3.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2:5 van de 
APVG 2009 (het geven van een vertoning of het ten gehore 
brengen van muziek of zang)  €  25,00 

3.2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2:19 van 
de APVG 2009 (het organiseren van een evenement)  €  1.400,00 

 met dien verstande dat de leges uitsluitend worden geheven 
voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
vergunning voor het organiseren van een groot evenement. 
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 Onder een groot evenement wordt verstaan elke voor publiek 
toegankelijke verrichting van vermaak waarvan de aard of de 
publieksaantrekkende werking vanuit het oogpunt van 
openbare orde en veiligheid dusdanig grootschalig en/of 
complex is dat niet in de vergunningverlening kan worden 
voorzien zonder behandeling van de aanvraag in een 
zogenaamde coördinatievergadering waarin verschillende 
disciplines zoals politie en hulpverleningsdiensten 
bijeenkomen. verschillende disciplines zoals politie en 
hulpverleningsdiensten bijeenkomen. 

 
Hoofdstuk 3  Prostitutiebedrijven 
 
3.3 Het tarief bedraagt voor: 
3.3.1 het in behandeling nemen van een aanvraag om een 

vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de APVG 2009 (het 
exploiteren of wijzigen van een prostitutie-inrichting) €  2.035,00 

3.3.2 het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de APVG 2009 (het 
exploiteren of wijzigen van een escortinrichting) €  1.356,00 

3.3.3 het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
vergunning als bedoeld in artikel 3:15 van de APVG 2005 
(het gebruiken, in gebruik geven of doen gebruiken van een 
seksinrichting als seksbioscoop, sekstheater of 
seksautomatenhal) €   1.008,00 

 
Hoofdstuk 4  Splitsingsvergunning woonruimte 
 
3.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verlenen van een splitsingsvergunning, als 
bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet, voor elk 
appartement dat door de splitsing zal ontstaan €  236,20 

3.5 In afwijking van onderdeel 3.4 bedraagt het tarief voor het in 
behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een 
splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de 
Huisvestingswet, waarbij bij de aanvraag is gevoegd een 
concept van de splitsingsakte, de opzet van een 
onderhoudsfonds en een meerjarenonderhoudsplanning van 
tien of meer jaar €  451,00 

3.6 De overeenkomstig dit hoofdstuk geheven leges worden 
verdubbeld indien de vergunning wordt verleend ter 
opheffing van een illegale situatie (legalisatievergunning) 

 
Hoofdstuk 5  Brandbeveiligingsverordening 
 
3.5.1 Het tarief bedraagt voor: 
3.5.1.1 het verlenen van een vergunning tot het in gebruik hebben of 

houden van een inrichting, als bedoeld in artikel 2.1 van de 
Brandbeveiligings-verordening  €  242,00 

3.5.1.2 voor het wijzigen, aanvullen of intrekken van de voorwaarden 
waaronder de vergunning als bedoeld in 3.5.1.1 is verleend €  66,80 

3.5.1.3 voor het verlenen van een vergunning tot het in gebruik 
hebben of houden van een tijdelijke inrichting, als bedoeld in 
artikel 2.1 van de Brandbeveiligingsverordening, voor een 
periode van: 
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 maximaal drie dagen €  242,00 
 vier tot en met zeven dagen €  396,80 
 meer dan zeven dagen €  396,80 
 vermeerderd met €  77,10 
 per week of gedeelte daarvan 
3.5.2 De overeenkomstig het in 3.5.1.1 genoemde tarief geheven 

leges worden vermeerderd met de hierna genoemde bedragen 
indien en voor zover deze op de inrichting waarop de 
verleende vergunning betrekking heeft, van toepassing zijn 

3.5.2.1 a. inrichtingen waarin aan meer dan tien personen 
bedrijfsmatig of in 

  het kader van verzorging nachtverblijf zal worden 
verschaft; 

 b. inrichtingen waarin aan meer dan tien personen jonger 
dan twaalf jaar of aan meer dan tien lichamelijk of 
verstandelijk gehandicapten  

  dagverblijf zal worden verschaft; 
 met een oppervlakte van 
 minder dan 100 m² € 155,40 

100 tot 200 m² €  233,60 
200 tot 300 m² €  389,90 
300 tot 500 m² €  624,30 
500 tot 1000 m² €  915,00 
1000 tot 2000 m² €  1.398,80 
2000 tot 3000 m² €  1.841,20 
3.000 tot 4000 m² €  2.036,50 
4000 tot 5000 m² €  2.231,20 
5000 tot 6000 m² €  2.551,80 
6000 tot 7000 m² €  2.828,70 
7000 tot 8000 m² €  2.879,10 
8000 tot 9000 m² €  2.944,80 
9000 tot 10000 m² €  3.140,70 
10000 tot 15000 m² €  3.730,20 
15000 tot 20000 m² €  3.926,00 
20000 tot 30000 m² €  4.907,90 
30000 tot 40000 m² €  5.235,10 
40000 tot 50000 m² €  5.562,70 
50000 m² of meer  €  5.889,70 
 

3.5.2.2 inrichtingen waarin meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig  
kunnen zijn met een oppervlakte van: 
minder dan 100 m² €  77,10 
100 tot 200 m² €  116,80 
200 tot 300 m² €  194,00 
300 tot 500 m² €  312,20 
500 tot 1000 m² €  466,60 
1000 tot 2000 m² €  698,90 
2000 tot 3000 m² €  933,60 
3000 tot  4000 m² €  1.052,80 
4000 tot 5000 m² €  1.164,30 
5000 tot 6000 m² €  1.452,60 
6000 tot 7000 m² €  1.557,50 
7000 tot 8000 m² €  1.623,10 
8000 tot 9000 m² €  1.648,20 
9000 tot 10000 m² €  1.701,50 
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10000 tot 15000 m² €  1.798,10 
15000 tot 20000 m² €  1.995,40 
20000 tot 30000 m² €  2.092,00 
30000 tot 40000 m² €  2.387,20 
40000 tot 50000 m² €  2.644,70 
50000 m² of meer  €  3.340,90 

 
Hoofdstuk 6  In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing 

of andere beschikking 
 
3.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in 

deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 
 
 
 
 
 
 
15 december 2010. 
Nr. 8e. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2010 
GR 10.2464057; 
 
Gelet op artikel 228a van de Gemeentewet; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2011. 
 
 
Begripsomschrijvingen 
 
Artikel 1   
Deze verordening verstaat onder: 
a. perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan; 
b. gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor 

inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of 
grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente; 

c. water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater. 
 
 
Aard van de heffing 
 
Artikel 2   
Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de 
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kosten die  
voor de voor de gemeente verbonden zijn aan: 
1. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, 

alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en 
2. de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde 

hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige 
gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel 
mogelijk te voorkomen of te beperken.  
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Belastbaar feit en belastingplicht 
 
Artikel 3   
1. De belasting wordt geheven van degene die bij het begin van het belastingjaar het 

genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een perceel dat direct of 
indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering.  

2. Ingeval het perceel een onroerende zaak is, wordt als genothebbende krachtens 
eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het 
belastingjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op 
dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is. 

 
 
Zelfstandige gedeelten 
 
Artikel 4   
Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn 
om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk 
als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die 
gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden 
aangemerkt. 
Maatstaf van heffing 
 
Artikel 5   
De belasting wordt geheven naar een vast bedrag per perceel. 
 
 
Belastingtarieven 
 
Artikel 6  
De belasting bedraagt € 131,80 per perceel. 
 
 
Belastingjaar 
 
Artikel 7   
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
 
Wijze van heffing 
 
Artikel 8   
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. 
 
 
Ontstaan van de belastingschuld 
 
Artikel 9   
De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar.  
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Termijnen van betaling 
 
Artikel 10  
1. De aanslagen moeten worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste 

vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van 
het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 

2. Ingeval het totaalbedrag van het aanslagbiljet waarop de aanslagen staan vermeld € 
4.000 of meer bedraagt, moet dit bedrag, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, 
worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de 
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. 

3. De belastingschuldige kan machtiging tot automatische incasso verlenen indien het 
totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen minder 
dan € 4.000 bedraagt. Het minimum termijnbedrag bedraagt € 10. Ingeval een 
machtiging tot automatische incasso is verleend, wordt het aantal termijnen bepaald 
door het totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 
te delen door het minimum termijnbedrag, met dien verstande dat het aantal termijnen 
niet meer dan tien bedraagt. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand 
volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van 
de volgende termijnen telkens een maand later. 

4. De in het derde lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht niet te 
zijn verleend indien twee van de tien termijnen niet zijn betaald door automatische 
incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt dan wel 
binnen één maand na afschrijving zijn gestorneerd. Alsdan gelden de betaaltermijnen 
als bedoeld in het eerste lid. 

 
 
Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Artikel 11 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot 
de heffing en de invordering van de rioolheffing. 
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Inwerkingtreding en citeertitel 
 
Artikel 12 
1. De 'Verordening rioolrechten’ van 17 december 2008, nr. 6v, laatstelijk gewijzigd bij 

raadsbesluit van 16 december 2009, nr. 7c, wordt ingetrokken met ingang van de in het 
derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van 
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de 
bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening rioolheffing 2011'.  
 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier,      De voorzitter, 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden.    dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
 
 
 
 
 
15 december 2010. 
Nr. 8e. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;  
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2010, 
GR 10.2464057; 
 
Gelet op artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 
1990; 
 
HEEFT BESLOTEN 
 
vast te stellen de Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke heffingen 2011. 

 

Artikel 1 
Behoudens het bepaalde in de hierna volgende artikelen wordt kwijtschelding van 
gemeentelijke heffingen verleend met toepassing van de krachtens artikel 26 van de 
Invorderingswet 1990 door de Minister van Financiën bij ministeriële regeling gestelde 
regels. 
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Artikel 2 
Bij bepaling van de betalingscapaciteit wordt 100% van de genormeerde 
bijstandsuitkeringen aangemerkt als kosten van bestaan. 
 
Artikel 3 
1. Kwijtschelding kan worden verleend van de volgende belastingen: 

a. de hondenbelasting ter zake van het houden van één hond; 
b. de afvalstoffenheffing voor zover het betreft de belasting bedoeld in hoofdstuk 1, 

onderdelen 1 en 2 van de bij de Verordening reinigingsheffingen behorende 
tarieventabel. 

2. De kwijtschelding van de hondenbelasting ter zake van het houden van één hond 
bedraagt  
€ 55,20. 

3. Van de afvalstoffenheffing bedoeld in hoofdstuk 1, onderdelen 1 en 2 van de bij de 
Verordening reinigingsheffingen behorende tarieventabel wordt volledige 
kwijtschelding verleend aan: 
a. kwijtscheldingsgerechtigden die een langdurigheidstoeslag ontvangen; 
b. kwijtscheldingsgerechtigden die vijf jaar of langer kwijtschelding ontvangen. 
De kwijtschelding voor de overige kwijtscheldingsgerechtigden bedraagt 57% van het  
verschuldigde bedrag. 
 

Artikel 4 
Een verzoek om kwijtschelding wordt uitsluitend in behandeling genomen indien dit 
verzoek schriftelijk is ingediend binnen drie maanden na dagtekening van de in artikel 3 
bedoelde aanslagen, tenzij gerede grond bestaat daarvan af te wijken.. 

 
Artikel 5 
1. De Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke heffingen van 13 november 2002, nr. 5, 

laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 16 december 2009, nr. 7c, wordt ingetrokken 
met ingang van 

 1 januari 2011, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op 
kwijtscheldingsverzoeken die betrekking op belastingaanslagen over het belastingjaar 
2010 of eerder.  
2. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking. 

8.   Deze regeling wordt aangehaald als 'Kwijtscheldingsregeling 2011'. 
 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.  
TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE ‘VERORDENING REINIGINGSHEFFINGEN 
2011’ 
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Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing 
 
1. De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar € 181,92 
 
2. De belasting als bedoeld in onderdeel 1 wordt: 

2.1.  indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de 
belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, 
wordt gebruikt door één persoon vermeerderd met € 98,04 

 2.2. indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de 
belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, 

  wordt gebruikt door twee personen vermeerderd met € 133,56 
 2.3. indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de 

belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, 
  wordt gebruikt door drie, vier, vijf, zes of zeven personen  
  vermeerderd met € 180,48 
 2.4. indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de 

belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, 
  wordt gebruikt door acht of meer personen vermeerderd met € 297,48 
 
3. De belasting als bedoeld in de onderdelen 1 en 2 wordt voor het op  

het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later 
aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben 
van een extra container van 240 liter vermeerderd met € 117,00 
per container    

 
4.1. De belasting voor het op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke  
 afvalstoffen categorie 1 bedraagt 
 4.1.1. voor elke aanvraag boven het aantal van twee en onverminderd 
  het bepaalde in 4.1.2. € 45,00 
 4.1.2. voor een hoeveelheid van meer dan 1,5 m³ € 45,00 
4.2.   De belasting voor het op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke  
 afvalstoffen categorie 2 bedraagt € 111,00 
 per m³ 
4.3.   De belasting voor het op aanvraag inzamelen van grof tuinafval bedraagt € 15,00 
 per m³ 
   
5.1.   De belasting voor het aanbieden van bouw- en sloopafval, grof vuil en/of hout 
 bij het afvalbrengstation van de ARCG aan de Duinkerkenstraat en het  
 afvalbrengstation Vinkhuizen Zuid bedraagt 
 5.1.1. in geval van aanvoer in een personenauto € 19,00 
  per keer 
 5.1.2. in geval van aanvoer op een éénassige aanhangwagen € 56,00 
  per keer 
 5.1.3. in geval van aanvoer op een tweeassige aanhangwagen of in een 
  bestelbus € 197,00 
  per ton  
 met dien verstande dat de eerste vier bezoeken waarbij grof vuil en/of 
 hout wordt aangeboden, gratis zijn. 
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5.2    De belasting voor het aanbieden van schone deelstromen bij het  
 afvalbrengstation van de ARCG aan de Duinkerkenstraat en het  
 afvalbrengstation Vinkhuizen Zuid bedraagt 
 5.2.1. in geval van aanvoer in een personenauto € 6,50 
  per keer 
 5.2.2. in geval van aanvoer op een éénassige aanhangwagen € 12,50 
  per keer 
 5.2.3. in geval van aanvoer op een tweeassige aanhangwagen of in een 
  bestelbus € 197,00 
  per ton  
  met dien verstande dat de eerste vier bezoeken gratis zijn. 
 
5.3 De belasting voor het aanbieden van autobanden met velg bij het  
 afvalbrengstation van de ARCG aan de Duinkerkenstraat en het  
 afvalbrengstation Vinkhuizen Zuid bedraagt per stuk € 10,00 
 
 
Hoofdstuk 2 Maatstaven en tarieven reinigingsrechten 
 
Het recht bedraagt voor het beschikbaar stellen, het gebruik en het ledigen van  
een minicontainer met een inhoud van 140 liter bij lediging éénmaal per week,  
per belastingjaar                  € 348,96  
 
 
TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING 
PRECARIOBELASTING 2011 
 
 
Nr. Omschrijving Eenheid Tarief 
 
0 Algemeen tarief 
 
0.1 Voor het hebben van voorwerpen onder,  
 op of boven gemeentegrond en voor het  
 gebruik van gemeentebezittingen,  
 waarbij het verkeer wordt vrijgelaten  
 en voor zover voor het hebben van deze  
 voorwerpen of dit gebruik in deze tabel  
 niet in een bijzonder tarief is voorzien per m² per jaar €   39,35 
0.2 Idem per m² per maand €   4,10 
0.3 Idem per m² per week €   1,25 
0.4 Idem per m² per dag €  0,34 
0.5 Voor het hebben van voorwerpen onder, op 
 of boven gemeentegrond en voor het  
 gebruik van gemeentebezittingen, waarbij  
 het verkeer wordt belemmerd of versperd  
 en voor zover voor het hebben van deze  
 voorwerpen of dit gebruik in deze tabel  
 niet in een bijzonder tarief is voorzien per m² per dag €   3,35 
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1. Groenstroken en dergelijke 
 
 Groenstroken, kelderingangen of stoepen 
 bij een perceel per groenstrook,  
  kelder ingang of stoep  
  per jaar €    4,30 
 
2. Bouwmaterialen 
2.1 Bouwmaterialen, voor zover de gemeente- 
 grond is voorzien van een wegbedekking  
 of op andere wijze geschikt is gemaakt  
 voor bestemd doel per m² per maand  €    4,10 
2.2 Idem per m² per week  €    1,25 
2.3 Bouwmaterialen, voor zover de gemeente- 
 grond niet is voorzien van een weg- 
 bedekking of op andere wijze geschikt  
 is gemaakt voor bestemd doel per m² per maand  €   0,42 
2.4 Idem per m² per week  €   0,11 
 
3. Kabels, leidingen, buizen, kokers en dergelijke 
 
3.1 Kabels per m per jaar  €    1,25 
3.2 Leidingen, buizen, kokers en dergelijke per m per jaar  €    4,00 
 
4. Terrassen 
 
4.1 Terrassen buiten de diepenring per m² per jaar € 32,50 
4.2 Terrassen binnen de diepenring per m² per jaar € 40,05 
 
 
 
 
5. Uitstallingen, lichtbakken en dergelijke 
 
 Lichtbakken, uithangborden, neonlichtreclames  
 en dergelijke per m² per jaar € 88,90 
 
6. Containers en steigers 
 
6.1 Open afvalcontainers met een inhoud  
 minder dan 10 m3 per plaatsing € 8,20 
6.2 Open afvalcontainers met een inhoud 
 van 10 m3 of meer per plaatsing € 20,20 
6.3 Zeecontainers per m² per maand € 4,00 
6.4 Idem per m² per week € 1,25 
6.5 Rolsteigers per plaatsing € 16,25 
6.6 Vaste steigers per m² per maand € 4,00 
6.7 Idem per m² per week € 1,25 
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DE TARIEVENTABEL, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5 VAN DE VERORDENING 
PARKEERBELASTINGEN 
 
Onderdeel I - Tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 1, 
onderdeel a. 
 
1. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met woensdag van 09.00 uur tot 

22.00 uur en op donderdag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 24.00 uur in de binnenstad: 
 

Kwinkenplein, Oude Ebbingestraat, Rode Weeshuisstraat, Pelsterstraat, Haddingestraat, 
Zuiderkuipen, Gedempte Zuiderdiep, Gedempte Kattendiep, Martinikerkhof: 
€ 1,10 per 30 minuten bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 30 minuten. 
 
Schuitemakerstraat, Turftorenstraat, Hofstraat, Lutkenieuwstraat, St. Jansstraat, 
St. Walburgstraat, Turfstraat, Driemolendrift, Kleine Raamstraat, Phebensstraat, Ruiterstraat, 
Raamstraat, Schoolholm, Coehoornsingel, Eerste Drift Zuiderdiep, Tweede Drift Zuiderdiep, 
Prinsenstraat, Herebinnensingel, Rademarkt, Kostersgang, Radebinnensingel, Moeskersgang, 
Heresingel, Radesingel, Trompstraat, Winschoterkade, Ubbo Emmiussingel, Museumstraat, 
Reitemakersrijge, Ganzevoortsingel, Praediniussingel, Hoge der A, Kleine der A, Jonkerstraat, 
Lopende Diep zz., Noorderhaven zz., Spilsluizen zz., Turfsingel, Schuitendiep wz., 
Schoolstraat: 
€ 2,20 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 1 uur. 

 
2. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 

22.00 uur in de navolgende straat: 
Meeuwerderweg 
€ 0,80 per 30 minuten bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 30 minuten. 

 
3. Voor het parkeren op het Stationsplein ongeacht dag en tijdstip: 

€ 1,10 per 30 minuten bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 30 minuten. 
 
4. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 

22.00 uur in de navolgende straten: 
Damsterdiep zz. (tussen de Steentilbrug en de hoek Damsterkade), Damsterkade (plein), 
Damsterkade (straat), Oosterkade: 
€ 1,50 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 3 uur. 
 

5. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 
22.00 uur in de navolgende straten: 
Bloemsingel (vanaf hoek Bloemstraat tot en met het perceel met huisnummer 8b), Bloemstraat, 
Oostersingel, W.A. Scholtenstraat: 
€ 1,50 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur. 

 
6. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 

22.00 uur in de navolgende straten: 
Turfsingel oz., Schuitendiep oz., Nieuweweg: 
€ 1,50 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 1 uur. 

 
7. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met woensdag, vrijdag en zaterdag 

van 09.00 uur tot 18.00 uur (tot 21.00 uur op nader aan te wijzen koopavonden) en donderdag 
van 09.00 uur tot 21.00 uur in de navolgende straten en wijken:  
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Overwinningsplein, Hortusbuurt, Herewegbuurt, Rivierenbuurt, Oosterparkbuurt, Zeehelden- 
Badstratenbuurt, Schildersbuurt, Grunobuurt/Laanhuizen, Korrewegbuurt, deel van de 
Oranjebuurt: 
€ 1,50 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur. 

 
8. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met woensdag, vrijdag en zaterdag 

van 09.00 uur tot 18.00 uur (tot 21.00 uur op nader aan te wijzen koopavonden) en donderdag 
van 09.00 uur tot 21.00 uur in de navolgende straten:  
in het deel aan weerszijden van de straat van de Wilhelminakade, vanaf de hoek Prinsesseweg 
tot en met de garage-uitrit van het perceel Wilhelminakade 21: 
€ 1,50 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 1 uur. 

 
9. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 

22.00 uur in de Oosterpoortbuurt, het Hanzeplein en L.J. Zielstraweg: 
€ 1,50 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur. 

 
10. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zondag van 08.00 uur tot 22.00 

uur op het parkeerterrein aan de Zaanstraat en op het parkeerterrein onder het Emmaviaduct: 
€ 2,40 voor de eerste vier uur, daarna voor het vijfde uur € 1,40. Bij een parkeerduur van zes 
uur of meer geldt een dagtarief van € 13. 

 
11. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zondag van 07.00 uur tot 23.30 

uur aan de Expositielaan en de Leonard Springerlaan:  
€ 1,50 bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van een dag met een maximum van  
€ 7,60 per dag. 

 
12. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met woensdag, vrijdag en zaterdag 

van 09.00 uur tot 18.00 uur (tot 21.00 uur op nader aan te wijzen koopavonden) en donderdag 
van 09.00 uur tot 21.00 uur op de volgende weggedeelten: 
- in het deel Zonnelaan (oostzijde), lopende vanaf de hoek met de Pleiadenlaan tot de hoek 

met de Eikenlaan; 
- op het parkeerterrein aan de zuidzijde van het deel Eikenlaan, lopende vanaf de hoek met 

de Zonnelaan tot en met het perceel Eikenlaan 320; 
- in het deel van de Dierenriemstraat (westzijde), lopende vanaf de inrit bij het perceel 106 

tot de hoek met de Eikenlaan; 
- op het parkeerterrein aan de noordzijde van de Pleiadenlaan, zijnde 16 parkeerplaatsen aan 

de hoek met de Zonnelaan; 
€ 0,40 voor de eerste 30 minuten en daarna € 0,40 per 7,5 minuten bij parkeerapparatuur  
geschikt voor een parkeertijd van 1 uur. 

 
13. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zondag van 09.00 uur tot 22.00 

uur in de Linie: 
€ 1,50 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur. 

 
14. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 

uur bij het zwembad De Papiermolen: 
€ 1,50 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 5 uur. 

 
15. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 

22.00 uur in de Kop van Oost: 
€ 1,50 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur. 
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Onderdeel II - Tarief voor een vergunning als bedoeld in artikel 1, onderdeel b. 
 
A - Vergunning voor het parkeren op een parkeerapparatuurplaats voor houders van 
motorvoertuigen op wier naam het voor het voertuig opgegeven kenteken ten tijde van de 
vergunningverlening is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 
aangehouden register van opgegeven kentekens. 
 
Binnenstad: 
 
Voor een vergunning die is verleend krachtens artikel 3, derde lid, sub a, van de  
Parkeerverordening gemeente Groningen 1998 j° artikel 3 van de Nadere Regels Parkeren op  
Belanghebbenden- en Parkeerapparatuurplaatsen (bewonersvergunning):  
€ 193,00 per jaar. 
 
Hortusbuurt, Oosterpoortbuurt, Herewegbuurt, Rivierenbuurt, Oosterparkbuurt, 
Zeehelden- en Badstratenbuurt, Schildersbuurt, Grunobuurt/Laanhuizen, Korrewegbuurt, 
Binnenstad-Oost, deel van de Oranjebuurt, de Linie, het parkeerterrein bij het zwembad “de 
Papiermolen” en de “Kop van Oost”: 
 
1. Voor een vergunning die is verleend krachtens artikel 3, derde lid, sub a, van de 

Parkeerverordening gemeente Groningen 1998 j° artikel 4, eerste lid, van de Nadere Regels 
Parkeren op Belanghebbenden- en Parkeerapparatuurplaatsen (bewonersvergunning):  

 € 58,60 per jaar. 
 
2. Voor een vergunning die is verleend krachtens artikel 3, derde lid, sub b, van de 

Parkeerverordening gemeente Groningen 1998 j° artikel 4, tweede lid, van de Nadere Regels 
Parkeren op Belanghebbenden- en Parkeerapparatuurplaatsen (bedrijfsvergunning):  
€ 58,60 per jaar. 

 
3. Voor een vergunning die is verleend krachtens artikel 3, derde lid, sub b, van de 

Parkeerverordening gemeente Groningen 1998 j° artikel 4, derde lid, van de Nadere Regels 
Parkeren op Belanghebbenden- en Parkeerapparatuurplaatsen (extra bedrijfsvergunning):  

 € 366,30 per jaar. 
 
4. Voor een vergunning die is verleend krachtens artikel 3, derde lid, onderdeel c, van de 

Parkeerverordening gemeente Groningen 1998 j° artikel 4, vijfde lid, van de Nadere Regels 
Parkeren op Belanghebbenden- en Parkeerapparatuurplaatsen (bezoekerskaart):  

 € 31,60 per jaar. 
 
B - Tijdelijke vergunning voor het parkeren op een parkeerapparatuurplaats. 
 
1. Voor een tijdelijke vergunning (vergunning krachtens artikel 3, derde lid sub h, van de 

Parkeerverordening gemeente Groningen 1998 j° artikel 4, twaalfde lid, van de Nadere Regels 
Parkeren op Belanghebbenden- en Parkeerapparatuurplaatsen): 

 €     7,50 per dagkaart; 
 €   41,00 per weekkaart; 
 € 177,70 per maandkaart. 
 
2. Voor een tijdelijke vergunning voor bewoners van de in onderdeel III omschreven gebieden 

(exclusief binnenstad) (vergunning krachtens artikel 3, derde lid sub k, van de 
Parkeerverordening gemeente Groningen 1998 j° artikel 4, vijftiende lid, van de Nadere Regels 
Parkeren op Belanghebbenden- en Parkeerapparatuurplaatsen): 
€ 58,60 per jaar.  
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3. Voor een tijdelijke vergunning voor bewoners van de binnenstad (zoals gedefinieerd in 

onderdeel III) (vergunning krachtens artikel 3, derde lid sub l, van de Parkeerverordening 
gemeente Groningen 1998 j° artikel 4, zestiende lid, van de Nadere Regels Parkeren op 
Belanghebbenden- en Parkeerapparatuurplaatsen): 
€ 193,00 per jaar. 

 
C - Vergunning voor het parkeren op een belanghebbendenplaats. 
 
1. Voor een vergunning tot het parkeren op een specifiek aangewezen weggedeelte en voor het 

parkeren in de gehele gemeente voor aanbieders van autodate (vergunning krachtens artikel 3, 
derde lid sub d en f, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 1998 j° artikel 4, elfde lid, 
van de Nadere Regels Parkeren op Belanghebbenden- en Parkeerapparatuurplaatsen): 

 € 58,60 per jaar. 
 
2. Voor een vergunning voor het parkeren op een specifiek daartoe aangewezen plaats ten 

behoeve van een arts (vergunning krachtens artikel 3, derde lid, sub f van de 
Parkeerverordening gemeente Groningen 1998 j° artikel 4, negende lid, van de Nadere Regels 
Parkeren op Belanghebbenden- en Parkeerapparatuurplaatsen): 

 € 410,40 per jaar. 
 
3. Voor een vergunning voor het parkeren op een specifiek daartoe aangewezen plaats ten behoeve 

van gehandicapten (particulier) (vergunning krachtens artikel 3, derde lid, sub g van de 
Parkeerverordening gemeente Groningen 1998 j° artikel 4, tiende lid, van de Nadere Regels 
Parkeren op Belanghebbenden- en Parkeerapparatuurplaatsen): 

 € 0,00 per jaar. 
 
4. Voor een vergunning voor het parkeren op een specifiek daartoe aangewezen plaats ten 

behoeve van gehandicapten (bedrijf) (vergunning krachtens artikel 3, derde lid, sub g van de 
Parkeerverordening gemeente Groningen 1998 j° artikel 4, tiende lid, van de Nadere Regels 
Parkeren op Belanghebbenden- en Parkeerapparatuurplaatsen): 

 € 410,40 per jaar 
 
 
D - Overige vergunningen. 
 
1. Voor een vergunning voor verloskundigen, medewerkers Thuiszorg, kraamverzorgers, 

huisartsen tot het parkeren op een parkeerapparatuurplaats in de gehele gemeente (vergunning 
krachtens artikel 3, derde lid, onderdeel d, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 
1998 j° artikel 4, zevende lid, van de Nadere Regels Parkeren op Belanghebbenden- en 
Parkeerapparatuurplaatsen): 

 € 58,60 per jaar. 
 
2. Voor een vergunning voor storingsmonteurs tot het parkeren op een parkeerapparatuurplaats 

in de wijk waarin zij als bewoner ingeschreven staan (vergunning krachtens artikel 3, derde 
lid, sub e, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 1998 j° artikel 4, achtste lid, van de 
Nadere Regels Parkeren op Belanghebbenden- en Parkeerapparatuurplaatsen): 

 € 366,30 per jaar. 
 
3. Voor een vergunning voor schippers tot het parkeren op een parkeerapparatuurplaats op 

aangewezen weggedeelten (vergunning krachtens artikel 3, derde lid, sub f, van de 
Parkeerverordening gemeente Groningen 1998 j° artikel 4, negende lid, van de Nadere Regels 
Parkeren op Belanghebbenden- en Parkeerapparatuurplaatsen): 

 € 58,60 per jaar. 
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4. Voor een dagparkeervergunning voor bedrijven voor het parkeren in het centrum (vergunning 

krachtens artikel 3, derde lid, sub i, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 1998 j° 
artikel 4, dertiende lid, van de Nadere Regels Parkeren op Belanghebbenden- en 
Parkeerapparatuurplaatsen): 

 € 21,20.  
  
5. Voor een dagparkeervergunning voor bedrijven voor het parkeren in een schilwijk 

(vergunning krachtens artikel 3, derde lid, sub j, van de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 1998 j° artikel 4, veertiende lid, van de Nadere Regels Parkeren op 
Belanghebbenden- en Parkeerapparatuurplaatsen): 

 € 15,60. 
 
6. Voor de wijziging van een kenteken (wijziging van een vergunning krachtens artikel 5 van de 

Parkeerverordening gemeente Groningen 1998): 
 € 0,00 per geval. 
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Onderdeel III - Gebiedsomschrijvingen 
 
a. Binnenstad  : Het gebied begrensd door de middellijn van de 

waterwegen  Noorderhaven, Lopendediep, 
Spilsluizen, Turfsingel, Schuitendiep, Oosterhaven, 
Verbindingskanaal, Zuiderhaven en der A; 

b. Hortusbuurt  : Het gebied begrensd door Boterdiep (inclusief beide 
zijden van de straat), Boteringesingel ZZ, Kruissingel, 
Leliesingel en de middellijn van de waterwegen 
Noorderhaven, Lopendediep, Spilsluizen en 
Turfsingel; 

c. Oosterpoortbuurt  : Het gebied begrensd door hoofdrijbaan van de 
Europaweg, de Weg der Verenigde Naties, de 
spoorlijn Groningen/Assen, het Herewegviaduct en de 
‘middellijn’ van de waterwegen Oosterhaven en 
Verbindingskanaal; 

d. Rivierenbuurt : Het gebied begrensd door Emplacement NS, Viaductstraat, 
middellijn Hereweg, Weg der Verenigde Naties, 
Julianaplein en de middellijn van het Noord-Willemskanaal;  

e. Herewegbuurt : Het gebied begrensd door de spoorlijn 
Groningen/Assen, de Weg der Verenigde Naties en 
middellijn Hereweg; 

f. Zeehelden- en Badstratenbuurt  : Het gebied begrensd door de middellijn van de 
waterwegen Hoendiep, Eendrachtskanaal, 
Zuiderhaven, Noord-Willemskanaal, spoorlijn 
evenwijdig aan de Koeriersterweg en Laan 1940-
1945; 

g. Schildersbuurt  : Het gebied begrensd door de middellijn van de 
waterwegen, Reitdiep, Noorderhaven, der A, 
Zuiderhaven, Eendrachtskanaal, Hoendiep en 
spoorlijn langs Laan 1940-1945; 

h. Oosterparkbuurt  : Het gebied begrensd door de middellijn van de 
waterweg Oosterhamrikkanaal tot Zaagmuldersbrug, 
Zaagmuldersweg, Damsterdiep, Balkgat, Eemskanaal, 
Damstersingel, Damsterdiep, Petrus Campersingel, 
L.J. Zielstraweg, Hanzeplein, Petrus Campersingel, 
S.S. Rosensteinlaan, secundaire rijbaan Wouter van 
Doeverenplein; 

i. Grunobuurt/Laanhuizen : Het gebied begrensd door de middellijn van de 
waterweg Noord-Willemskanaal, spoorlijn evenwijdig 
aan Koeriersterweg, Laan 1940-1945, Concourslaan, 
Paterswoldseweg en de Weg der Verenigde Naties; 

j. Korrewegbuurt  : Het gebied begrensd door de middellijn waterweg 
Oosterhamrikkanaal, Heymanslaan, kruispunt 
Korreweg/Heymanslaan, Floresplein, Floresstraat, 
kruispunt Bankastraat/Floresstraat, kruispunt 
Bedumerweg/Floresstraat (inclusief grens), Nieuwe 
Ebbingestraat tussen Noorderstationsstraat en 
Korreweg, Korreweg, Singelweg, P.J. van 
Kerckhoffstraat tot Bloemsingel; 

k. Binnenstad-Oost  : Het gebied begrensd door Bloemstraat, Bloemsingel 
(vanaf hoek Bloemstraat tot en met het perceel met 
huisnummer 8b), Oostersingel, Oostersingeldwarsstraat, 
Steentilkade, Damsterkade, Oosterkade, Voor ‘t  
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Voormalig Klein Poortje en de middellijn van de 
waterwegen Schuitendiep, Turfsingel en Oosterhaven). 

l. Deel van de Oranjebuurt : Wilhelminakade, Graaf Adolfstraat, Koninginnelaan 
hoek Graaf Adolfstraat tot en met hoek Verlengde 
Grachtstraat, Verlengde Grachtstraat en Oranjesingel 
(inclusief beide zijden van genoemde straten). 

m. De Linie : Het gebied begrensd door de H.L. Wichersstraat,  
Verl. Lodewijkstraat, Redoute, Verl. Winschoterdiep 
(inclusief beide zijden van genoemde straten).  

n. zwembad “De Papiermolen” : Het parkeerterrein dat begrensd wordt door het aan de 
noordzijde gelegen fietspad, aan de westzijde de 
groenzone, aan de oostzijde het Boutenspad en aan de 
zuidzijde het gebouw van de Papiermolen. 

o. Kop van Oost : Het gebied begrensd door de middellij van de waterweg 
Eemskanaal, hoofdrijbaan van de europaweg, Sontweg en 
de westelijke kadastrale grens van de percelen GNG00P 
00908G0000 en GNG00P 00768G0000 hetgeen ongeveer 
overeenkomt met een loodrechte lijn op het Eemskanaal in 
het verlengde van Agunnaryweg.   

 
TARIEVENTABEL MARKTGELDEN 2011 
(behorend bij de Verordening marktgelden 2011) 
 
1.  Het marktgeld bedraagt voor vaste standplaatsen, dagplaatsen en seizoensplaatsen per ter 

beschikking gestelde standplaats per marktdag of gedeelte daarvan: 
a.  kleinverbruik (230V/16A): € 0,89 per m² + € 1,51 per marktdag; 
b.  kleinverbruik op een krachtstroomaansluiting (230V/32A): € 0,89 per m² + € 4,54 

per marktdag; 
c. krachtstroom (400V/32A): € 0,89 per m² + € 9,08 per marktdag en voor 

standwerkersplaatsen per m² ter beschikking gestelde standplaats per marktdag of 
gedeelte daarvan € 7,00. 

 
De opbouw van het marktgeld is als volgt: 
 
a. kleinverbruik: 
€ 0,85 per m² exclusief BTW (innemen standplaats, inclusief promotiegeld) 
€ 0,04 per m² exclusief BTW (elektriciteit) 
€ 1,51 exclusief BTW per marktdag (vast tarief elektriciteit) 
 
b. kleinverbruik op krachtstroomaansluiting: 
€ 0,85 per m² exclusief BTW (innemen standplaats, inclusief promotiegeld) 
€ 0,04 per m² exclusief BTW (elektriciteit) 
€ 4,54 exclusief BTW per marktdag (vast tarief elektricteit) 
 
c.  krachtstroom 
€ 0,85 per m² exclusief BTW (innemen standplaats, inclusief promotiegeld) 
€ 0,04 per m² exclusief BTW (elektriciteit) 
€ 9,08 exclusief BTW per marktdag (vast tarief elektriciteit) 
 
2.  Voor de berekening van het marktgeld wordt de ingenomen oppervlakte naar boven 

afgerond op 1 m². 
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3.  Teruggaaf van marktgeld, geheven op grond van lid 1, sub b, vindt uitsluitend plaats, 
indien een vergunninghouder op grond van de Marktverordening gedurende het 
kalenderkwartaal of een gedeelte ervan het recht op het innemen van een standplaats 
wordt ontnomen. 

    De teruggaaf geschiedt naar evenredigheid van het aantal marktdagen, waarvoor de 
uitsluiting geldt, ten opzichte van het totale aantal marktdagen. 

 
  
 
 
 
TARIEVENTABEL LEGES 
Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 
 
 
Indeling tarieventabel 
 
Titel 1  Algemene dienstverlening 
Hoofdstuk 1  Algemeen 
Hoofdstuk 2  Burgerlijke stand 
Hoofdstuk 3  Reisdocumenten 
Hoofdstuk 4  Rijbewijzen 
Hoofdstuk 5  Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
Hoofdstuk 6  Overige publiekszaken  
Hoofdstuk 7  Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens 
Hoofdstuk 8  Bestuursstukken 
Hoofdstuk 9  Vastgoedinformatie 
Hoofdstuk 10  Huisvestingswet 
Hoofdstuk 11  Leegstandwet 
Hoofdstuk 12  Winkeltijdenwet 
Hoofdstuk 13  Kansspelen 
Hoofdstuk 14  Openbare orde en veiligheid 
Hoofdstuk 15  Telecommunicatie en graafwerkzaamheden 
Hoofdstuk 16  Verkeer en vervoer 
Hoofdstuk 17  Diversen 
 
Titel 2  Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning 
Hoofdstuk 1  Begripsomschrijvingen 
Hoofdstuk 2  Omgevingsvergunning 
Hoofdstuk 3  Teruggaaf 
 
Titel 3  Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 
Hoofdstuk 1  Horeca 
Hoofdstuk 2  Organiseren evenementen  
Hoofdstuk 3  Prostitutiebedrijven 
Hoofdstuk 4  Splitsingsvergunning woonruimte 
Hoofdstuk 5  Brandbeveiligingsverordening 
Hoofdstuk 6  In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 
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Titel 1 Algemene dienstverlening 
 
Hoofdstuk 1 Algemeen 
 
1.1.1 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van informatie, voor 

zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere 
wettelijke regeling een tarief is opgenomen, 

1.1.1.1 door middel van een fotokopie, per bladzijde  €  0,35 
1.1.1.2 door middel van kaarten, tekeningen of lichtdrukken, per kaart, 

tekening of lichtdruk €  4,50 
1.1.1.3 door middel van een kopie van ander materiaal dat informatie 

bevat: de uit een vooraf door of vanwege het college van 
burgemeester en opgestelde offerte blijkende kosten 

1.1.2 Indien het totale op grond van 1.1.1 verschuldigde bedrag aan 
leges niet meer dan € 10,00 bedraagt, wordt het verschuldigde 
bedrag aan leges niet geheven. 

1.1.3 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van informatie door 
middel van een kopie in digitale vorm nihil. In afwijking 
hiervan bedraagt het tarief per bladzijde € 0,35 als de te 
verstrekken informatie meer dan 100 bladzijden bedraagt en 
voor het verstrekken van de informatie handelingen moeten 
worden verricht zoals het scannen of bewerken van 
documenten. 

1.1.4 Het tarief bedraagt voor een beschikking op aanvraag voor 
zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere 
wettelijke regeling een tarief is opgenomen €  10,00 

 
Hoofdstuk 2 Burgerlijke stand 
 
1.2.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een administratief 

huwelijk of het aangaan van een administratieve 
partnerschapsregistratie tijdens de openingstijden in De 
Prefectenhof €   88,30 

1.2.2 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of het 
registreren van een partnerschapsrelatie  €   309,20 

 met dien verstande dat voor een huwelijksvoltrekking of 
partnerschapsregistratie op woensdagochtend in de trouwzaal 
van het Stadhuis op de tijdstippen 09.00 uur en 09.30 uur geen 
leges worden geheven 

1.2.2.1 Indien de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie 
plaatsvindt op woensdag vanaf 10.00 uur of donderdag wordt 
het in 1.2.2 genoemde tarief vermeerderd met €   81,30 

1.2.2.2 Indien de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie 
plaatsvindt 

 op vrijdag wordt het in 1.2.2 genoemde tarief vermeerderd met €   326,60 
1.2.2.3 Indien de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie 

plaatsvindt 
 op zaterdag wordt het in 1.2.2 genoemde tarief vermeerderd 

met €   812,10 
1.2.3 Het tarief bedraagt voor het op aanvraag beschikbaar stellen 

van getuigen bij een huwelijksvoltrekking of 
partnerschapsregistratie per getuige €  10,40 

1.2.4 Het tarief bedraagt voor de omzetting van een geregistreerd 
partnerschap in een huwelijk in ‘De Prefectenhof’ €  88,30 

1.2.5 Bij omzetting van een geregistreerd partnerschap in een 
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huwelijk 
 worden de in 1.2.2 tot en met 1.2.2.3 genoemde tarieven 

toegepast indien bij de omzetting gebruik wordt gemaakt van de 
trouwlocaties anders dan ‘De Prefectenhof’’ 

1.2.6 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet 
rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen 
in het Legesbesluit akten burgerlijke stand. 
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Hoofdstuk 3 Reisdocumenten 
 
1.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot afgifte van een nationaal paspoort, een 
reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor 
vreemdelingen €  52,10 

1.3.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot afgifte van een nationaal paspoort, een groter 
aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als 
bedoeld in 1.3.1 (zakenpaspoort) €  58,20 

1.3.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument 
als bedoeld in 1.3.1 en 1.3.2 direct bij de aanvraag van dit 
nieuwe reisdocument €  9,20 

1.3.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het bijschrijven van een kind middels een 
bijschrijvingssticker in een reeds uitgegeven reisdocument als 
bedoeld in 1.3.1 en 1.3.2 €  21,50 

1.3.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot afgifte van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) €  43,80 

1.3.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot afgifte van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) 
voor personen tot en met 13 jaar €  9,20 

1.3.7 De tarieven genoemd in de onderdelen 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5 en 
1.3.6 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een 
bedrag van €  45,00 

1.3.8 Het tarief genoemd in 1.3.7 wordt bij een gecombineerde 
spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.3.1 
en 1.3.2 en het bijschrijven van één of meer kinderen als 
bedoeld in 1.3.3 slechts één keer per reisdocument berekend. 

1.3.9 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.4 wordt bij een 
spoedlevering vermeerderd met een bedrag per 
bijschrijvingssticker van  €  21,40 

1.3.10 De overeenkomstig de in 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5 en 1.3.6 genoemde 
tarieven geheven leges worden vermeerderd met  €  35,00 

 voor elk Nederlands reisdocument dat de aanvrager bij het 
indienen van de aanvraag niet als zodanig herkenbaar kan 
overleggen als gevolg van verlies, diefstal of andere oorzaak 

1.3.11 De onder 1.3.10 genoemde vermeerdering van leges wordt niet 
geheven indien sinds het verlopen van de geldigheidsdatum van 
het reisdocument meer dan 11 jaren zijn verstreken 

1.3.12 In geval de aanvrager bij het indienen van de aanvraag 
tegelijkertijd 2 verschillende Nederlandse reisdocumenten niet 
als zodanig herkenbaar kan overleggen als gevolg van verlies, 
diefstal of andere oorzaak, worden de onder 1.3.10 genoemde 
leges slechts éénmaal geheven 

1.3.13 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot teruggave van een gevonden reisdocument €  10,10 

1.3.14 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot teruggave van een onbruikbaar gemaakt 
reisdocument €   2,00 
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Hoofdstuk 4 Rijbewijzen 
 
1.4.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot afgifte van een rijbewijs €  62,00 
1.4.2 De overeenkomstig het in 1.4.1 genoemde tarief geheven leges 

worden vermeerderd met €  35,00 
 indien de aanvrager een eerder aan hem afgegeven rijbewijs bij 

het indienen van de aanvraag niet als zodanig herkenbaar kan 
overleggen als gevolg van verlies, diefstal of andere oorzaak 

1.4.3 De onder 1.4.2 genoemde vermeerdering van leges wordt niet 
geheven indien sinds het verlopen van de geldigheidsdatum van 
het rijbewijs meer dan 13 jaren zijn verstreken 

1.4.4 De overeenkomstig de in 1.4.1 tot en met 1.4.3 genoemde 
tarieven geheven leges worden bij een spoedlevering 
vermeerderd met een bedrag van  €  33,50 

1.4.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot teruggave van een gevonden rijbewijs €  10,10 

 
 
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoons- 

gegevens  
 
1.5.1 Voor de toepassing van hoofdstuk 5 wordt onder één 

verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één 
persoon waarvoor: 
a. de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet 

worden geraadpleegd en/of 
b. de voor de gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens geldende bevolkingsadministratie moet 
worden geraadpleegd. 

1.5.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag: 

1.5.2.1 tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking €  14,50 
1.5.2.2 tot het verstrekken van gegevens betreffende de tot één gezin 

behorende personen (gezinsuittreksel) €   23,40 
1.5.2.3 tot het verstrekken van gegevens aan rechtspersonen zonder 

winstoogmerk op grond van artikel 100 Wet gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens, per verstrekking €  8,60 

1.5.2.4 tot het verstrekken van gegevens voor historische, statistische 
of wetenschappelijke doeleinden op grond van artikel 109 Wet 
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, per 
verstrekking €  8,60 

1.5.3 In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief 
voor het verstrekken van gegevens waarvoor een intensieve 
nasporing van de registers vereist is, voor elk daaraan te 
besteden kwartier of gedeelte daarvan  €  16,60 

1.5.4. In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief 
voor het verstrekken van gegevens 

1.5.4.1 via een geautomatiseerde selectie €  780,95 
1.5.4.2 via een geautomatiseerde steekproef €  1.124,56 
1.5.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verstrekken aan een ingeschreven persoon van 
een volledig overzicht van zijn persoonslijst of een gedeelte 
daarvan, in andere gevallen als bedoeld in artikel 78 van de Wet 
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens €  14,00 
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1.5.6 In afwijking van de voorgaande onderdelen geldt voor het in 
behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van 
gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit 
gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens het tarief 
zoals dat is opgenomen in dit besluit  

 
 
 
Hoofdstuk 6 Overige publiekszaken  
 
1.6.1 Het tarief bedraagt voor: 
1.6.1.1 het legaliseren van een handtekening €  12,10 
1.6.1.2 het waarmerken van enig stuk €  12,10 
1.6.1.3 het in behandeling nemen van een aanvraag om afgifte van een 

duplicaattrouwboekje €  14,00 
1.6.1.4 het in behandeling nemen van een aanvraag om afgifte van een 

verklaring omtrent voorgenomen vestiging €  12,10 
1.6.1.5 voor het, bij wijze van spoed, (per expresse/ 

telegrafisch/telefonisch/per fax) overbrengen van gegevens €  9,20 
 vermeerderd met de kosten aan de gewenste vorm van 

overbrenging verbonden 
1.6.2 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om afgifte 

van een verklaring omtrent het gedrag geldt het maximumtarief 
zoals dat is vastgesteld bij of krachtens de Wet justitiële 
gegevens 

1.6.3 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van het Nederlanderschap door naturalisatie of via 
optie als bedoeld in de Rijkswet op het Nederlanderschap geldt 
het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Optie- en 
Naturalisatiegelden 2002. 

 
Hoofdstuk 7 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoons- 

gegevens 
 
1.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet 
bescherming persoonsgegevens: 

1.7.1.1 bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit: 
1.7.1.1.1 a. ten hoogste 100 pagina’s, per pagina €  0,23 
  met een maximum per bericht van €  4,50 
1.7.1.1.2 b. meer dan 100 pagina's €  22,50 
1.7.1.2 bij verstrekking anders dan op papier €  4,50 
1.7.1.3 dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de 

verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking €  22,50 
1.7.2 indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 

1.7.1.1, 1.7.1.2 en 1.7.1.3 meerdere vergoedingen kunnen 
worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd 

1.7.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming 
persoonsgegevens €  4,50 

 
Hoofdstuk 8 Bestuursstukken 
 
1.8.1 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van: 
1.8.1.1 een exemplaar van de gemeentebegroting met de bijbehorende 
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stukken €  29,50 
1.8.1.2 een exemplaar van de begroting van een dienst van de 

gemeente €  9,10 
1.8.1.3 een exemplaar van de voorjaarsnota of een integraal beleidsplan 

 €   9,10 
1.8.1.4 een exemplaar van de gemeenterekening met de bijbehorende 

stukken  €   29,50 
1.8.1.5 een exemplaar van elk niet hiervoor afzonderlijk genoemd 

document  €   4,50 
1.8.2 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van: 
1.8.2.1 een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per 

bladzijde of gedeelte daarvan €  0,35 
1.8.2.2 een afschrift van de stukken behorende bij een 

raadsvergadering, per bladzijde of gedeelte daarvan  €  0,35 
1.8.3 Het tarief bedraagt voor; 
1.8.3.1 een abonnement op de verslagen van de raadsvergaderingen, 

per jaargang €  20,40 
1.8.3.2 een abonnement op de stukken behorende bij de 

raadsvergaderingen, per jaargang €  75,00 
1.8.4 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een exemplaar van 

de bouwverordening €  46,30 
1.8.5 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een exemplaar van 

een andere dan de in 1.8.4 genoemde verordening, per bladzijde 
of gedeelte daarvan  €  0,35 

 met een minimum van €  0,80 
 en een maximum van €  9,10 
 
Hoofdstuk 9 Vastgoedinformatie 
 
1.9.1 Voor het raadplegen van de bij de gemeente berustende 

kadastrale stukken en het verstrekken van informatie uit die 
stukken gelden de tarieven als genoemd in de Regeling 
Tarieven Kadaster 

1.9.2 Het tarief bedraagt voor: 
1.9.2.1  het verstrekken van een lichtdruk/kopie van een ruimtelijk 

plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, 
exploitatieplan, streekplan, structuurplan of 
stadsvernieuwingsplan, per bladzij of gedeelte daarvan op 
formaat A4  €  0,35 

 Met een minimum van   €  0,80  
 en een maximum van  €  9,10  
1.9.2.2 het verstrekken van kaartmateriaal behorend bij een plan als 

genoemd in 1.9.2.1 indien het betreft: 
1.9.2.2.1 Een zwart-wit kopie op A3-formaat  €  0,55 
1.9.2.2.2 Een zwart-wit kopie op A2-formaat  €  2,50 
1.9.2.2.3 Een zwart-wit kopie op A1-formaat  €  4,00 
1.9.2.2.4 Een zwart-wit kopie op A0-formaat  €  7,60 
1.9.2.2.5 Een kleur kopie op A3-formaat  €  1,00 
1.9.2.2.6 Een kleur kopie op A2-formaat  €  8,10 
1.9.2.2.7 Een kleur kopie op A1-formaat  €  10,10 
1.9.2.2.8 Een kleur kopie op A0-formaat  €  15,10 
1.9.3 Het tarief bedraagt voor: 
1.9.3.1 het verstrekken van een afschrift of uittreksel van een in het 

gemeentelijke beperkingenregister ingeschreven 
beperkingenbesluit, beslissing in administratief beroep of 
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rechterlijke uitspraak, dan wel vervallenverklaring, als 
bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a, van de Wet 
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, per bladzijde of 
gedeelte daarvan op formaat A4  €  0,35 

 Met een minimum van   €  0,80  
 en een maximum van   €  9,10  
1.9.3.2 het verstrekken van een schriftelijke verklaring uit de 

gemeentelijke beperkingenregistratie, als bedoeld in artikel 9, 
eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke 
beperkingen, dat er al dan niet publiekrechtelijke 
beperking(en) van kracht is, per perceel   €  0,50 

1.9.3.3 het verlenen van inzage tot het dossier behorend bij een 
ingeschreven beperkingenbesluit  €  7,60 

1.9.3.4 Indien een afschrift, uittreksel of verklaring als bedoeld in 
1.9.3.1 en 1.9.3.2 op verzoek wordt gewaarmerkt, worden de 
overeenkomstig die onderdelen berekende leges vermeerderd 
met   €  12,10 

1.9.4 In geval van verzending van de documenten als bedoeld in 
dit hoofdstuk worden de overeenkomstig dit hoofdstuk 
berekende leges vermeerderd met verzendkosten 

1.9.5 In geval van een spoedlevering van de documenten als 
bedoeld in dit hoofdstuk worden de overeenkomstig dit 
hoofdstuk berekende leges vermeerderd met   €  10,35 

 
Hoofdstuk 10 Huisvestingswet 
 
1.10.1 Het tarief bedraagt voor: 
1.10.1.1 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 

van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking 
van woonruimte aan de bestemming tot woonruimte als 
bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de 
Huisvestingswet, voor elke woonruimte waarop de 
vergunning betrekking heeft   €  578,00 

 met dien verstande dat de leges niet worden geheven indien 
de onttrekking het gevolg is van afspraken die de aanvrager 
van de vergunning met de gemeente heeft gemaakt  

1.10.1.2 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met 
andere woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, 
onderdeel b, van de Huisvestingswet, voor elke woonruimte 
waarop de vergunning betrekking heeft  €  578,00 

1.10.1.3 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een vergunning tot omzetting van zelfstandige 
woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in 
artikel 30, eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingswet, 
voor elke woonruimte waarop de vergunning betrekking 
heeft  €   578,00 

1.10.2 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.10.1 bedraagt het 
tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt 
ingediend na aanvang of voltooiing van de activiteit    100%  

 van de op grond van dat onderdeel verschuldige leges 
 
Hoofdstuk 11 Leegstandwet 
 
1.11 Het tarief bedraagt voor: 
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1.11.1 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een vergunning tot tijdelijke verhuur als bedoeld in 
artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet €  44,60 

1.11.2 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een vergunning tot tijdelijke verhuur als bedoeld in 
artikel 15, vierde lid, van de Leegstandswet €  33,50 

 
Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet 
 
1.12 Het tarief bedraagt voor: 
1.12.1 het verlenen van een ontheffing in het kader van de 

Winkeltijdenwet of Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet €  50,25 
1.12.2 het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.12.1 

bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander €  50,25 
1.12.3 het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.12.1 

bedoelde ontheffing €  50,25 
 
Hoofdstuk 13 Kansspelen 
 
1.13 Het tarief bedraagt voor: 
1.13.1 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 

van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van 
de Wet op de Kansspelen 

1.13.1.1 voor een periode van vier jaren voor één kansspelautomaat €  158,50 
1.13.1.2 voor een periode van vier jaren voor twee of meer 

kansspelautomaten €  22,50 
 vermeerderd met een bedrag van €  136,00 
 per kansspelautomaat 
1.13.2 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 

van elke andere vergunning ingevolge de Wet op de 
Kansspelen €  10,50 

 
Hoofdstuk 14 Openbare orde en veiligheid 
 
1.14 Het tarief bedraagt voor: 
1.14.1 het in behandeling nemen van een aanvraag om een 

ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 2:4 van de 
APVG 2009 (het aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte 
stukken/afbeeldingen of het uitdelen van goederen om niet) 
door een commerciële partij  €  76,50 

1.14.2 het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
vergunning als bedoeld in artikel 2:6 van de APVG 2009 (het 
gebruiken van de weg anders dan overeenkomstig de 
bestemming) €   50,00 

1.14.3 het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
vrijstelling van de verplichtingen met betrekking tot het 
verkoopregister als bedoeld in artikel 2:62 van de APVG 
2009  €  24,80 

1.14.4 het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de APVG 2009 
(het ter beschikking stellen  van consumentenvuurwerk) €  168,00 

1.14.5 het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 5:35 van de 
APVG 2009 (het verbranden van afvalstoffen of stoken van 
vuur)  €  94,50 
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Hoofdstuk 15 Telecommunicatie en graafwerkzaamheden 
 
1.15.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

melding in verband met het verkrijgen van instemming 
omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van 
werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de 
Telecommunicatiewet €  420,00 

1.15.1.1 indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en 
sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover 
de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare 
gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met €  2,00 

1.15.1.2 indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en 
dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of 
op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf 
verhoogd met €  2,00 

1.15.1.3 indien met betrekking tot een melding overleg moet 
plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van 
openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd 
met €  420,00 

1.15.1.4 indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de 
status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van 
de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de 
melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een 
begroting die ter zake door het college van burgemeester en 
wethouders is opgesteld 

1.15.2 Indien een begroting als bedoeld in 1.15.1.4 is uitgebracht, 
wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde 
werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter 
kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde 
werkdag schriftelijk is ingetrokken 

1.15.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
melding in verband met het verkrijgen van instemming 
omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van 
werkzaamheden als bedoeld in artikel 1, onder f, van de 
Graafverordening gemeente Groningen €  420,00 

1.15.3.1 indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en 
sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover 
de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare 
gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met  €  2,00 

1.15.3.2 indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en 
dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of 
op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf 
verhoogd met  €  2,00 

1.15.3.3 indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de 
status van de kabel dan wel de plaatsvindt, verhoogd met het 
bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van 
de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit 
een begroting die ter zake door het college van burgemeester 
en wethouders is opgesteld 

1.15.2 Indien een begroting als bedoeld in 1.15.3.3 is uitgebracht, 
wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde 
werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter 
kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde 
werkdag schriftelijk is ingetrokken 
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Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer 
 
1.16.1 Het tarief bedraagt voor: 
1.16.1.1 het in behandeling nemen van een aanvraag om een 

ontheffing als bedoeld in artikel 10 j° artikel 148 van de 
Wegenverkeerswet 1994 (het houden van of deelnemen aan 
een wedstrijd met voertuigen op een weg) €  101,50 

1.16.1.2 het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
ontheffing van de in artikel 87 van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens bedoelde verkeerstekens, 
uitgezonderd de verkeerstekens E1 (parkeerverbod) en E2 
(verbod stil te staan)  €  29,90 

 met dien verstande dat de leges niet worden geheven indien 
de aanvrager van de ontheffing een vergunning als bedoeld in 
artikel 3, derde lid onder i van de Parkeerverordening 
gemeente Groningen 1998 is verleend 

1.16.1.3 het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
ontheffing van de in artikel 87 van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens bedoelde verkeerstekens E1 
(parkeerverbod) en E2 (verbod stil te staan)  €  18,00 

 met dien verstande dat de leges niet worden geheven indien 
de aanvrager van de ontheffing een vergunning als bedoeld in 
artikel 3, derde lid onder i van de Parkeerverordening 
gemeente Groningen 1998 is verleend 

1.16.1.4 het verlenen van een parkeerontheffing voor marktkooplieden 
voor een periode van zes maanden per daarin vermelde dag €  45,40 

1.16.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de 
Regeling voertuigen €  25,20 

 
Hoofdstuk 17 Diversen 
 
1.17.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de 
Wet op de Dierenbescherming (het hebben van een bedrijf 
voor het verkopen e.d. van honden of katten) €  101,50 

1.17.2 Het tarief bedraagt voor het inschrijven op een lotingslijst 
van een potentiële koper van een bouwkavel €  37,90 

1.17.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag   

1.17.3.1 tot het overschrijven van een ligplaatsvergunning voor 
woonschepen op naam van de koper van een woonschip  €  140,00 

1.17.3.2 tot het verkrijgen van een ligplaatsvergunning voor 
woonschepen in geval van verbouw of vervanging van een 
woonschip €  456,00 

1.17.4 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.17.3 bedraagt het 
tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt 
ingediend na het innemen van een ligplaats    100% 

 van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges 
1.17.5 Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage in een 

bouwdossier €  7,60 
1.17.6 Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage in een 

milieudossier  €  7,60 
1.17.7 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van gegevens over 
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de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem van een perceel 
of locatie en/of over de aanwezigheid van ondergrondse tanks 
daarin  €  82,00 

1.17.8 Het tarief bedraagt voor: 
1.17.8.1. het afgeven van een overzicht van de geluidsbelasting van 

gevels van woningen (met een maximum van 25 gevels per 
overzicht) €  169,00 

1.17.8.2. het afstellen en verzegelen van geluidsbegrenzers in 
inrichtingen die vallen onder het Besluit horecabedrijven 
milieubeheer voor: 

1.17.8.2.1 de eerste keer per inrichting    258,50 
1.17.8.2.2 elke volgende keer  €  258,50 
1.17.8.3 het afstellen en verzegelen van geluidsbegrenzers bij 

eenmalige activiteiten als popconcerten, houseparty’s e.d. in 
inrichtingen waarvoor een Wet milieubeheervergunning is 
verleend  €  332,00 

1.17.9 Het tarief bedraagt voor het uitvoeren van 
geluidsisolatiemetingen aan inrichtingen in de zin van de Wet 
milieubeheer op verzoek van de eigenaar of exploitant €  427,50 

1.17.10 Het tarief bedraagt voor het verlenen van een toegangspas 
voor een ondergrondse container in verband met verlies van 
een eerder uitgegeven pas €  15,50 
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Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke 
leefomgeving/omgevingsvergunning 

 
Hoofdstuk 1  Begripsomschrijvingen 
 
2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 
2.1.1.1 bouwkosten: 
 de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in 

paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve 
Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 
1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze 
ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief 
omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 
1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of 
gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door 
zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder 
bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het 
economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot 
stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag 
betrekking heeft; 

2.1.1.2 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
2.1.2 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn 

omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens 
de Wabo bedoeld. 

2.1.3 In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de 
Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op 
activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander 
wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis 
als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. 

 
Hoofdstuk 2  Omgevingsvergunning 
 
2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de 
som van de verschuldigde leges voor de verschillende 
activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of 
gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft 
en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in 
verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, 
berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in 
dit hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin kan ook per 
activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag 
worden gevorderd. 

2.2.1 Bouwactiviteiten 
2.2.1.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

2.2.1.1.1 indien de bouwkosten € 455.000,00 of minder bedragen:  €  34,05 
 voor elk geheel bedrag van € 1.000,00 van de bouwkosten 
 met een minimum van €  100,90 
2.2.1.1.2 indien de bouwkosten meer dan € 455.000,00 bedragen: €  15.492,75 
 vermeerderd met €  27,95 
 voor elk geheel bedrag van € 1.000,00 van de bouwkosten 

boven  €  455.000,00 
2.2.2 Aanlegactiviteiten 
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 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 
heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:  €  111,30 

2.2.3 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot 
brandveiligheid 

2.2.3.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 
heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: €  242,00 
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2.2.3.2 De overeenkomstig het in 2.2.3.1 genoemde tarief geheven 
leges worden vermeerderd met de hierna genoemde bedragen 
indien en voor zover deze op het bouwwerk waarop de 
beschikking betrekking heeft, van toepassing zijn: 

 a. bouwwerken waarin aan meer dan tien personen 
bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf 
zal worden verschaft; 

 b. bouwwerken waarin aan meer dan tien personen jonger 
dan twaalf jaar of aan meer dan tien lichamelijk of 
verstandelijk gehandicapten dagverblijf zal worden 
verschaft; 

 met een oppervlakte van: 
minder dan 100 m² €  155,40 

 100 tot 200 m² €  233,60 
 200 tot 300 m² €  389,90 
 300 tot 500 m² €  624,30 
 500 tot 1.000 m² €  915,00 
 1.000 tot 2.000 m² €  1.398,80 
 2.000 tot 3.000 m² €  1.841,20 

3.000 tot 4.000 m² €  2.036,50 
4.000 tot 5.000 m² €  2.231,20 
5.000 tot 6.000 m² €  2.551,80 
6.000 tot 7.000 m² €  2.828,70 
7.000 tot 8.000 m² €  2.879,10 
8.000 tot 9.000 m² €  2.944,80 
9.000 tot 10.000 m² €  3.140,70 
10.000 tot 15.000 m² €  3.730,20 
15.000 tot 20.000 m² €  3.926,00 
20.000 tot 30.000 m² €  4.907,90 
30.000 tot 40.000 m² €  5.235,10 
40.000 tot 50.000 m² €  5.562,70 
50.000 m² of meer  €  5.889,70 

 
2.2.4 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in 

beschermd stadsgezicht 
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen 
 - waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of  
  voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, 

eerste lid,  
  onder g, van de Wabo; 
 - waarvoor op grond van een provinciale verordening een 

vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, 
eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo; 

 - waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de 
Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, 
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de 
Wabo; 

 bedraagt het tarief:  €  115,50 
2.2.5 Handelsreclame 
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, 
aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die 
zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, 
waarvoor ingevolge artikel 4:24 van de APVG 2009 een 
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vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en 
eerste lid, onder g of h, van de Wabo, en indien niet tevens 
sprake is van activiteit als bedoeld in onderdeel 2.2.1 
(bouwactiviteit), bedraagt het tarief:  €  121,40 
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2.2.6 Achteraf ingediende aanvraag 
 Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2, 

2.2.4 en 2.2.5 bedraagt het tarief, indien de in deze 
onderdelen bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang 
of voltooiing van de activiteit   100% 

 van de op grond van deze onderdelen verschuldigde leges 
2.2.7 Omgevingsvergunning in twee fasen  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op 

verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, 
eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

2.2.7.1 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een 
beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag 
dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit 
hoofdstuk voor de activiteiten waarop de beschikking voor 
de eerste fase betrekking heeft; 

2.2.7.2 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een 
beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag 
dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit 
hoofdstuk voor de activiteiten waarop de beschikking voor 
de tweede fase betrekking heeft. 

2.2.8 Advies 
2.2.8.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen 

van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij 
wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere 
instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het 
ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een 
omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan 
het in behandeling nemen van de aanvraag om een 
omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde 
kosten, blijkend uit een begroting die door het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld. 

2.2.8.2 Indien een begroting als bedoeld in 2.2.8.1 is uitgebracht, 
wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde 
werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager 
ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde 
werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

 
Hoofdstuk 3  Teruggaaf 
 
2.3.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag 

omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of 
sloopactiviteiten 

 Als een aanvrager zijn aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor een project dat geheel of 
gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten 
als bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2 en 2.2.4  intrekt, 
bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. 
De teruggaaf bedraagt: 

2.3.1.1 indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn 
van vier weken na het in behandeling nemen ervan     75% 

 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende 
activiteit verschuldigde leges 

2.3.1.2 indien de aanvraag wordt ingetrokken na vier weken en 
binnen acht  weken na het in behandeling nemen ervan    50% 

 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende 
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activiteit verschuldigde leges 
2.3.1.3 indien de aanvraag wordt ingetrokken na acht weken na het 

in behandeling nemen ervan    25% 
  van de op grond van die onderdelen voor de betreffende 

activiteit    
    verschuldigde leges 
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2.3.2 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende 
omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of 
sloopactiviteiten 

 Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor 
een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, 
aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 
2.2.1, 2.2.2 en 2.2.4, intrekt op aanvraag van de 
vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een 
deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen zes 
maanden na verlening van de vergunning en van de 
vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt      25% 

 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende 
activiteit verschuldigde leges  

2.3.3 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een 
omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of 
sloopactiviteiten 

2.3.3.1 Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project 
dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of 
sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2 en 
2.2.4, weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel 
van de leges. De teruggaaf bedraagt    25% 

 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende 
activiteit verschuldigde leges 

2.3.3.2 Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.3.3.1 wordt 
mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij 
de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak 

2.3.4 Minimumbedrag voor teruggaaf 
 Een bedrag minder dan € 100 wordt niet teruggegeven 
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Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 
 
Hoofdstuk 1  Horeca 
 
3.1 Het tarief bedraagt voor: 
3.1.1 het in behandeling nemen van een aanvraag om een 

vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en 
Horecawet (het uitoefenen van een horeca- of slijtersbedrijf)  €  329,00 

3.1.2 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een vergunning als bedoeld in artikel 2:27 van de APVG 
2009 (exploitatievergunning horecabedrijf)  €  514,00 

3.1.3 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een vergunning als bedoeld in artikel 2:27 van de APVG 
2009 (exploitatievergunning semi-horeca)  €  257,70 

3.1.4 het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 2:28 van de 
APVG 2009 (het verstrekken van sterke drank)   €  50,00 

3.2 Indien de aanvraag tot doel heeft het verkrijgen van een 
vergunning of  ontheffing in verband met een wijziging van 
de bedrijfsleider of beheerder van een horecabedrijf, 
inrichting of lokaliteit bedraagt het tarief in afwijking van de 
onderdelen 3.1 tot en met 3.1.4  €  97,30 

 met dien verstande dat de leges niet worden geheven indien 
sinds het verstrekken van de initiële vergunning of ontheffing 
minder dan zes maanden zijn verstreken 

3.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 
artikel 35 van de Drank- en Horecawet: 

3.3.1 indien de aanvraag tot doel heeft het verkrijgen van de 
bevoegdheid het verstrekken van zwak alcoholhoudende 
drank bij een evenement als bedoeld in artikel 2:18 van de 
APVG 2009   €  177,00 

3.3.2 indien de aanvraag tot doel heeft het verkrijgen van de 
bevoegdheid tot het verstrekken van zwak alcoholhoudende 
drank bij een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard, 
niet zijnde een evenement als bedoeld in artikel 2:18 van de 
APVG 2009   €  32,90 

 
Hoofdstuk 2  Organiseren evenementen 
 
3.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2:5 van de 
APVG 2009 (het geven van een vertoning of het ten gehore 
brengen van muziek of zang)  €  25,00 

3.2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2:19 van 
de APVG 2009 (het organiseren van een evenement)  €  1.150,00 

 met dien verstande dat de leges uitsluitend worden geheven 
voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
vergunning voor het organiseren van een groot evenement. 
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 Onder een groot evenement wordt verstaan elke voor publiek 
toegankelijke verrichting van vermaak waarvan de aard of de 
publieksaantrekkende werking vanuit het oogpunt van 
openbare orde en veiligheid dusdanig grootschalig en/of 
complex is dat niet in de vergunningverlening kan worden 
voorzien zonder behandeling van de aanvraag in een 
zogenaamde coördinatievergadering waarin verschillende 
disciplines zoals politie en hulpverleningsdiensten 
bijeenkomen. verschillende disciplines zoals politie en 
hulpverleningsdiensten bijeenkomen. 

 
Hoofdstuk 3  Prostitutiebedrijven 
 
3.3 Het tarief bedraagt voor: 
3.3.1 het in behandeling nemen van een aanvraag om een 

vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de APVG 2009 (het 
exploiteren of wijzigen van een prostitutie-inrichting) €  2.035,00 

3.3.2 het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de APVG 2009 (het 
exploiteren of wijzigen van een escortinrichting) €  1.356,00 

3.3.3 het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
vergunning als bedoeld in artikel 3:15 van de APVG 2005 
(het gebruiken, in gebruik geven of doen gebruiken van een 
seksinrichting als seksbioscoop, sekstheater of 
seksautomatenhal) €   1.008,00 

 
Hoofdstuk 4  Splitsingsvergunning woonruimte 
 
3.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verlenen van een splitsingsvergunning, als 
bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet, voor elk 
appartement dat door de splitsing zal ontstaan €  236,20 

3.5 In afwijking van onderdeel 3.4 bedraagt het tarief voor het in 
behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een 
splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de 
Huisvestingswet, waarbij bij de aanvraag is gevoegd een 
concept van de splitsingsakte, de opzet van een 
onderhoudsfonds en een meerjarenonderhoudsplanning van 
tien of meer jaar €  451,00 

3.6 De overeenkomstig dit hoofdstuk geheven leges worden 
verdubbeld indien de vergunning wordt verleend ter 
opheffing van een illegale situatie (legalisatievergunning) 

 
Hoofdstuk 5  Brandbeveiligingsverordening 
 
3.5.1 Het tarief bedraagt voor: 
3.5.1.1 het verlenen van een vergunning tot het in gebruik hebben of 

houden van een inrichting, als bedoeld in artikel 2.1 van de 
Brandbeveiligings-verordening  €  242,00 

3.5.1.2 voor het wijzigen, aanvullen of intrekken van de voorwaarden 
waaronder de vergunning als bedoeld in 3.5.1.1 is verleend €  66,80 

3.5.1.3 voor het verlenen van een vergunning tot het in gebruik 
hebben of houden van een tijdelijke inrichting, als bedoeld in 
artikel 2.1 van de Brandbeveiligingsverordening, voor een 
periode van: 
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 maximaal drie dagen €  242,00 
 vier tot en met zeven dagen €  396,80 
 meer dan zeven dagen €  396,80 
 vermeerderd met €  77,10 
 per week of gedeelte daarvan 
3.5.2 De overeenkomstig het in 3.5.1.1 genoemde tarief geheven 

leges worden vermeerderd met de hierna genoemde bedragen 
indien en voor zover deze op de inrichting waarop de 
verleende vergunning betrekking heeft, van toepassing zijn 

3.5.2.1 a. inrichtingen waarin aan meer dan tien personen 
bedrijfsmatig of in 

  het kader van verzorging nachtverblijf zal worden 
verschaft; 

 b. inrichtingen waarin aan meer dan tien personen jonger 
dan twaalf jaar of aan meer dan tien lichamelijk of 
verstandelijk gehandicapten  

  dagverblijf zal worden verschaft; 
 met een oppervlakte van 
 minder dan 100 m² € 155,40 

100 tot 200 m² €  233,60 
200 tot 300 m² €  389,90 
300 tot 500 m² €  624,30 
500 tot 1000 m² €  915,00 
1000 tot 2000 m² €  1.398,80 
2000 tot 3000 m² €  1.841,20 
3.000 tot 4000 m² €  2.036,50 
4000 tot 5000 m² €  2.231,20 
5000 tot 6000 m² €  2.551,80 
6000 tot 7000 m² €  2.828,70 
7000 tot 8000 m² €  2.879,10 
8000 tot 9000 m² €  2.944,80 
9000 tot 10000 m² €  3.140,70 
10000 tot 15000 m² €  3.730,20 
15000 tot 20000 m² €  3.926,00 
20000 tot 30000 m² €  4.907,90 
30000 tot 40000 m² €  5.235,10 
40000 tot 50000 m² €  5.562,70 
50000 m² of meer  €  5.889,70 
 

3.5.2.2 inrichtingen waarin meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig  
kunnen zijn met een oppervlakte van: 
minder dan 100 m² €  77,10 
100 tot 200 m² €  116,80 
200 tot 300 m² €  194,00 
300 tot 500 m² €  312,20 
500 tot 1000 m² €  466,60 
1000 tot 2000 m² €  698,90 
2000 tot 3000 m² €  933,60 
3000 tot  4000 m² €  1.052,80 
4000 tot 5000 m² €  1.164,30 
5000 tot 6000 m² €  1.452,60 
6000 tot 7000 m² €  1.557,50 
7000 tot 8000 m² €  1.623,10 
8000 tot 9000 m² €  1.648,20 
9000 tot 10000 m² €  1.701,50 
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10000 tot 15000 m² €  1.798,10 
15000 tot 20000 m² €  1.995,40 
20000 tot 30000 m² €  2.092,00 
30000 tot 40000 m² €  2.387,20 
40000 tot 50000 m² €  2.644,70 
50000 m² of meer  €  3.340,90 

 
Hoofdstuk 6  In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing 

of andere beschikking 
 
3.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde 
vergunning, ontheffing of andere beschikking €  10,00 

 
 
 
Bijlage 1: Opvolging aanbevelingen uit tarievenonderzoek 
 
Bij brief van 25 februari 2010 hebben wij u geïnformeerd over de uitkomsten van het 
onderzoek van Deloitte naar de kostendekkendheid van onze tarieven. De uitkomsten van het 
onderzoek zoals verwoord in de ‘rapportage onderzoek kostendekkendheid publiek- en 
privaatrechtelijke heffingen, rechten en tarieven’ hebben wij met u besproken in de 
raadscommissie Financiën en Veiligheid van 14 april 2010. In de rapportage wordt een aantal 
aanbevelingen gedaan om de kostentoerekening te verbeteren. Het onderzoek geeft uitvoering 
aan artikel 8, tweede en derde lid, van de financiële verordening, en behandelt de 
kostendekkendheid van de publiek- en privaatrechtelijke tarieven. Een dergelijk onderzoek 
vindt vierjaarlijks plaats. Hierbij informeren wij u over de maatregelen die we hebben 
genomen om uitvoering te geven aan de aanbevelingen uit de rapportage.     
 
Onderzoek kostendekkendheid publiek- en privaatrechtelijke heffingen 
Het onderzoek had betrekking op de publiek- en de privaatrechtelijke tarieven. 
Publiekrechtelijke tarieven zijn: 
 Belastingen, zoals onroerende zaakbelasting en hondenbelasting (deze zijn niet 

meegenomen in het onderzoek, omdat er geen directe relatie is tussen kosten en 
opbrengsten). Belastingen zijn vrij besteedbaar. 

 Rechten/heffingen, zoals de afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges (er is een directe 
relatie tussen kosten en opbrengsten, namelijk de wettelijke eis van maximaal 100% 
kostendekkendheid). De opbrengsten van de rechten en heffingen zijn niet vrij 
besteedbaar. 

Privaatrechtelijke tarieven zijn alle tarieven die niet zijn vastgelegd in een leges- of 
belastingverordening. De wettelijke beperkingen die worden gesteld aan publiekrechtelijke 
tarieven gelden niet voor privaatrechtelijke tarieven. Een kostendekkendheid van meer dan 
100% is toegestaan en de opbrengst is vrij besteedbaar. 
De toets die Deloitte heeft gedaan op de kostentoerekening is dan ook vanuit juridisch 
oogpunt vooral van belang voor de publiekrechtelijke tarieven. De toets richtte zich met name 
op drie belangrijke eisen die aan de kostentoerekening worden gesteld:  

1. de kostentoerekening moet transparant zijn (transparantiecriterium); 
2. er mogen geen kosten worden toegerekend waarvan wettelijk is bepaald dat deze niet 

toegerekend mogen worden (toerekeningscriterium); 
3. de opbrengsten mogen de kosten niet overschrijden (kostendekkingscriterium). 
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Wij zullen per criterium de aanbeveling van Deloitte weergeven, gevolgd door de acties die 
wij hebben ingezet om invulling te geven aan de aanbeveling. 
 
1. Transparantiecriterium 
 
Aanbeveling Implementeren nieuwe indeling van de legesverordening (volgens het VNG-model 

2010) alsmede het toetsen van de kostendekkendheid volgens de clusterindeling van 
het nieuwe model. 

Actie In de begroting 2011 hebben wij het nieuwe programma Lokale Heffingen 
opgenomen. In dit programma is een overzicht van de kostendekkendheid van 
de publiekrechtelijke tarieven opgenomen dat gebaseerd is op het nieuwe VNG 
model 2010. Hiermee wordt de mate van kostendekkendheid op basis van de 
nieuwe uitgangspunten (per cluster en niet meer per verordening) 
gepresenteerd. Mede als gevolg van de invoering van de Europese 
dienstenrichtlijn en de omgevingsvergunning/Wabo wordt namelijk de 
kostendekkendheid van leges niet meer bepaald op het niveau van de totale 
verordening, maar zijn er nu clusters van dienstverlening die verschillende 
regels voor kostendekkendheid kennen: 

1. cluster Algemene dienstverlening: kostendekkendheid geldt op het 
niveau van de cluster; 

2. cluster Dienstverlening vallend onder fysieke 
leefomgeving/omgevingsvergunning/Wabo: kostendekkendheid geldt op 
het niveau van de cluster; 

3. cluster Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn: de 
kostendekkendheid wordt bepaald op het niveau van samenhangende 
diensten binnen de cluster.  

Uit de begroting 2011 blijkt dat nergens de regels met betrekking tot de 
maximale kostendekkendheid van 100% overtreden worden. 

Status Geïmplementeerd 
 
2. Toerekeningscriterium 
 
Aanbeveling Bij de inrichting van het toekomstige financiële informatiesysteem als inrichtingseis 

betrekken dat een dienstoverstijgend model voor de begroting wordt ontwikkeld, 
waarin de begroting integraal wordt ingebracht en beheerd en waarin op alle gewenste 
niveaus (concern, dienst, activiteiten, etc.) inzicht kan worden verkregen in de 
samenhang tussen de relevante kosten en opbrengsten.  

Actie Reeds in het pakket van eisen dat gehanteerd is bij de aanbesteding van het 
nieuwe financiële systeem, is er rekening mee gehouden dat de begroting, zowel 
op concern- als op dienstniveau, blijkt uit het systeem. Dit is ook het 
uitgangspunt bij de inrichting. Bij de inrichting van het nieuwe financiële 
systeem houden wij er rekening mee dat de kostentoerekening aan tarieven 
zoveel mogelijk kan worden vastgelegd in het financiële systeem. 

Status implementatie loopt 
 
Aanbeveling Niet alleen cijfermatig, maar ook tekstueel kan de transparantie met betrekking tot de 

tarieven worden verbeterd. In de paragraaf Lokale heffingen van de gemeente ligt op 
dit moment de nadruk op de verantwoording van de opbrengsten en de mate van 
kostendekking. Een transparante berekeningssystematiek is een manier om inzicht te 
geven in de wijze waarop de kostentoerekening van de heffingen plaatsvindt. De 
gemeente moet haar burgers op een heldere manier inzicht geven in de wijze waarop 
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dit geschiedt. 

Actie Om de transparantie te vergroten volgen wij de handreiking van het ministerie 
van BZK. Deze handreiking is opgesteld in opdracht van het ministerie en is 
bedoeld als handreiking voor de kostentoerekening, met de actuele wet- en 
regelgeving, jurisprudentie en inzichten. Deze handreiking is eind 2009 volledig 
herzien en begin 2010 gepubliceerd.  
De VNG werkt deze handreiking uit in een model kostenonderbouwing per 
heffing. Inmiddels zijn er vier modellen kostenonderbouwing gereed en 
gepubliceerd: leges omgevingsvergunning, afvalstoffenheffing, rioolheffing, 
lijkbezorgingsrechten. De modellen bevatten een stappenplan waarbij uitgaande 
van de activiteiten in zeven stappen transparantie wordt bereikt. Implementatie 
van de modellen vereist dus inzicht in het totale proces van een specifieke 
heffing en van daaruit worden de kosten bepaald.  
Voor de afvalstoffenheffing is het hele stappenplan doorlopen en dit heeft 
geleid tot een kostenonderbouwing conform de handreiking. Deze 
onderbouwing is getoetst door Deloitte en zij concluderen dat wij binnen de 
ruime definitie die wij hanteren voor huishoudelijk afval zorgvuldig te werk zijn 
gegaan. Wij hebben u in onze brief van 25 februari laten weten dat wij de 
onderbouwing van de belangrijkste gemeentelijke tarieven (afvalstoffenheffing, 
rioolheffing en bouwleges) in de begroting 2011 op wilden nemen. In deze 
tarievennota is een onderbouwing op hoofdlijnen van de afvalstoffenheffing en 
rioolheffing opgenomen. Bij de bouwleges is de opzet van 2010 geactualiseerd 
in verband met de invoering van de omgevingsvergunning. Omdat de invoering 
van de omgevingsvergunning diverse keren is uitgesteld en uiteindelijk pas per 
1 oktober 2010 gerealiseerd is, hebben wij de onderbouwing nog niet volledig 
in overeenstemming met het VNG-model kunnen brengen. In de begroting 2012 
zullen wij een onderbouwing van de leges omgevingsvergunning opnemen die 
volledig gebaseerd is op dit model.  

Status implementatie bij begroting 2012 
 
Aanbeveling Nader onderzoek verrichten naar de mogelijkheden om de compensabele btw optimaal 

te verhalen, met als aandachtspunten onder andere de btw op toegerekende 
overheadkosten en de btw-component in verrekeningen tussen diensten. 

Actie In de begroting 2011 is vrijwel bij alle publiekrechtelijke tarieven rekening 
gehouden met de compensabele btw. In tegenstelling tot voorgaande jaren 
wordt er nu ook compensabele btw toegerekend aan de leges Burgerzaken en 
aan de Marktgelden. Dit leidt tot een lagere kostendekkendheid. In sommige 
specifieke gevallen wordt nog nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden 
om meer compensabele btw toe te rekenen. Het betreft vooral verrekeningen 
tussen diensten. Komende tijd gaan wij nader onderzoeken of er meer 
compensabele btw aan de tarieven kan worden toegerekend.  
Naast het toerekenen van compensabele btw is het ook mogelijk de kosten van 
de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) gedeeltelijk toe te rekenen aan de 
leges bij Burgerzaken. Op dit moment worden aan de tarieven geen kosten 
toegerekend voor het GBA-systeem. Wij stellen u voor op dit punt het VNG-
model af te wachten. Als de VNG voorstelt deze kosten wel toe te rekenen dan 
stellen wij voor dat in Groningen ook te doen. 
Wij willen u er in dit verband ook attent op maken dat ons algemene beleid erop 
gericht is geen kosten van het concern toe te rekenen aan onze producten en 
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diensten. Hierdoor worden deze kosten en de daarbij behorende compensabele 
btw ook niet toegerekend aan de tarieven. 

Status implementatie loopt 
 
Aanbeveling Nader onderzoek verrichten naar de omvang van de kosten van oninbaarheid die 

samenhangen met de rioolrechten. 
Actie De kosten van oninbaarheid van de rioolheffing zijn relatief gering. Het 

kwijtscheldingenbeleid richt zich op de hondenbelasting en de 
afvalstoffenheffing en niet op de rioolheffing. De kosten van oninbaarheid 
worden met ingang van de begroting 2011 betrokken bij de kostentoerekening, 
echter dit heeft geen effect op de kostendekkendheid. 

Status geïmplementeerd 
 
3. Kostendekkingscriterium 
 
Aanbeveling De zichtbaarheid van de kosten van beleidsvoorbereiding verbeteren door in de 

opbouw van de kostenverdeelstaten per dienst en de doorbelasting van de indirecte en 
overheadkosten duidelijk onderscheid te maken in kosten die samenhangen met beleid 
en overige doorbelaste kosten. Hierbij zou bijvoorbeeld gebruik kunnen worden 
gemaakt van afzonderlijke kostencategorieën binnen de financiële administratie. Een 
voorwaarde hiervoor is dat inzichtelijk is hoe de tijdsbesteding van 
(beleids)medewerkers wordt ingeschat. 

Actie Waar dit van toepassing is wordt via de capaciteitsplanning van medewerkers 
zoveel mogelijk onderscheid gemaakt tussen uren voor beleidsvorming en 
overige uren. 

Status voortdurend 
Aanbeveling Ten aanzien van de zichtbaarheid van de raming van de kosten en opbrengsten van de 

kleinere leges binnen de legesverordening zou gebruik kunnen worden gemaakt van 
specifieke kostendragers en/of labels binnen de begroting of, gelet op de beperkte 
omvang, een heldere toelichting bij de begroting waaruit deze kosten en opbrengsten 
per legessoort blijken. 

Actie Met ingang van 2012 zullen wij ook de opbrengsten en lasten van de kleinere 
leges opnemen in de begroting. Ook wanneer er geen leges worden geheven en 
er dus geen sprake is van opbrengsten, zoals bijvoorbeeld bij de Wet op de 
Dierenbescherming, zullen wij de lasten in de begroting presenteren. Hiermee 
kan namelijk de kostendekkendheid per cluster nog nauwkeuriger worden 
bepaald. 

Status implementatie loopt 
 
Aanbeveling De overdekking van de afvalstoffenheffing zou eventueel kunnen worden verkleind 

door te onderzoeken of de toerekening van compensabele btw kan worden 
geoptimaliseerd. 

Actie Er is geen sprake meer van overdekking op de afvalstoffenheffing. Naar 
aanleiding van het rapport van Deloitte hebben wij direct maatregelen getroffen 
om dit structureel op te lossen (zie ook onze brief van 25 februari 2010). In zijn 
algemeenheid vindt nog wel onderzoek plaats naar de compensabele btw. Dit 
kan leiden tot wijzigingen in de toerekening. 

Status implementatie loopt 
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Bijlage 2 – Toelichting op niet kostendekkende tarieven 
 
Leges evenementenvergunningen  
 
In de legesheffing wordt onderscheid gemaakt tussen aan de ene kant kleine en middelgrote 
evenementen en aan de andere kant de grote evenementen. 
 
Kleine en middelgrote evenementen 
Bij de vorige Tarievennota heeft de raad besloten hiervoor het nultarief te handhaven.  
Motivering: Het gaat hier om straatfeestjes, buurtbarbecues enz. en het is belangrijk om te 
weten waar dit soort feestjes  gehouden wordt zodat de hulpdiensten op de hoogte zijn van 
stremmingen. Als voor de vergunning betaald moet worden, is vooral bij deze evenementen 
de kans op ontwijkgedrag en illegale evenementen groot. Inmiddels is bij de kleine 
evenementen de vergunningplicht vervangen door een melding. Legesheffing over meldingen 
is niet toegestaan.     
 
Grote evenementen 
De raad heeft vijf jaar geleden besloten hiervoor een gereduceerd tarief (€ 800) in rekening te 
gaan brengen. De motivering om niet op volledige kostendekking te gaan zitten, was: 
- Als de kosten te hoog worden zullen er minder evenementen georganiseerd worden terwijl 

we juist een bruisende stad willen;  
- Veel organisatoren van grote evenementen krijgen nu al hun begroting niet rond zonder 

subsidie van de gemeente. Als de kosten stijgen zullen naar verwachting ook de 
subsidieverzoeken toenemen; 

- Als we te duur worden zullen organisatoren mogelijk uitwijken naar andere goedkopere 
plaatsen. 

 
Met het voorstel uit de nieuwe Tarievennota wordt invulling gegeven aan 
bezuinigingsmaatregel 67.2 (GGD: terugdraaien maatregelen Oosting/Alders: het verhogen 
van de leges). Deze tariefverhoging die € 20.000 oplevert, valt dus niet onder maatregel 64 
(verbetering dekkingsgraad publiekrechtelijke tarieven). Na de verhoging in 2014 is de 
kostendekking 100%. 
 
Leges APV-verkeer 
De kostendekking is 26% (begroting 2011) 
 
Opmerkingen: 
1. De kostendekkendheid is laag omdat aan de kostenkant ook de kosten van 

verkeersmaatregelen worden meegenomen waarvoor geen leges geheven mogen worden.  
2. De tarieven zijn per 2010 met 10% verhoogd en worden per 2011 opnieuw verhoogd met 

10% (besluitvorming over Parkeernota). 
 
De raad heeft vijf jaar geleden tot een niet kostendekkend tarief besloten omdat het bij de 
vergunningverlening niet alleen om een individueel belang gaat maar ook om ‘openbare orde 
en veiligheid’.  
 
Milieuvergunningen 
Legesheffing voor milieuvergunningen is niet toegestaan. Het gaat hier om een rijksmaatregel 
die ca. vijftien jaar geleden is ingevoerd. Bedoeling van die maatregel was lastenverlichting 
voor het bedrijfsleven. 
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Marktplaatsvergunningen en standplaatsvergunningen; 
Voor het verlenen van deze vergunningen worden niet apart leges geheven. De kosten van de 
vergunningverlening worden verhaald via het marktgeld (dat in 2012 weer volledig 
kostendekkend moet zijn). 
 
Bodeminformatie via internet 
De vraag of er leges geheven moesten worden voor het verstrekken van bodeminformatie via 
internet was bij de vorige tarievennota actueel vanwege de activiteiten van Landmark 
Nederland dat landelijk bulkinformatie over bodemonderzoeken opvroeg. Destijds heeft de 
raad besloten hiervoor geen tarief vast te stellen. Reden was dat de overheid steeds meer de 
verplichting krijgt om milieu-informatie actief openbaar te maken. Met het vragen van een 
vergoeding werpen we een drempel op die niet goed past bij deze verplichting.     
 
Inmiddels zijn we vijf jaar verder. Verzoeken om bulkinformatie over bodemonderzoeken 
krijgen we niet meer en voor het verstrekken van bodeminformatie op ad hoc-basis is een 
tarief in de Legesverordening opgenomen.  
 
Geluidbegrenzers 
Bij het afstellen en verzegelen van geluidbegrenzers moet onderscheid gemaakt worden 
tussen de afstelling en verzegeling in het kader van de handhaving en het afstellen op 
aanvraag. In het eerste geval mogen geen leges geheven worden. Er is geen sprake van 
dienstverlening van de gemeente waaraan een verzoek ten grondslag ligt. Als op verzoek van 
een bedrijf een geluidbegrenzer moet worden afgesteld (bijv. in verband met door een bedrijf 
zelf aangebrachte wijzigingen) is legesheffing wel toegestaan en is het ook redelijk om een 
vergoeding te vragen. Deze leges zijn kostendekkend.  
 
Kapvergunning 
Voor het verlenen van een kapvergunning worden geen leges geheven. Het college heeft in 
2007 een voorstel om wel leges te gaan heffen ingetrokken na bespreking van het voorstel in 
de raadscommissie Beheer en Verkeer.  
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Bijlage 3 Ontwikkeling woonlasten 
 
In het Collegeprogramma is als uitgangspunt aangegeven dat de gemiddelde jaarlijkse 
woonlasten de komende 4 jaar zullen stijging met 5 euro. Dit hebben wij als uitgangspunt 
genomen bij de uitwerking van de tariefvoorstellen. Uit de actuele berekeningen van de 
woonlasten blijkt dat de stijging hoger uitvalt, namelijk met circa € 8,40 in 2011, oplopend tot 
circa € 12,45 in 2014.  
 
Berekening voor het collegeprogramma: 
OZB         +  18,00 
Afvalstoffenheffing       -   10,00 
Rioolheffing        -     3,00 
                                         ------------- 
                                            +    5,001 
 
Huidige berekening:         2011                  2014 
OZB     +   18,00             +  18,00 
Afvalstoffenheffing   -    12,50             -   15,25 
Rioolheffing    +     2,90             +    9,70 
                                             --------------          ----------- 
Berekende stijging:                     +    8,40             +  12,45 
 
Reserve afvalstoffenheffing        -    3,40             -    7,45 
                                                --------------          ------------ 
Stijging                            +   5,00             +    5,00 
 
 
Toelichting op het verschil van € 7,45 in 2014: 
- het tariefverlagende effect op de tarieven (weglekeffect) van de voorgestelde 

bezuinigingsmaatregelen valt circa € 7 lager uit dan we in het voorjaar hebben berekend. 
Toen hebben we ons gebaseerd op gemiddelde cijfers per dienst. Nu we per tarief 
nauwkeuriger berekeningen hebben gemaakt blijkt dat we bij de afvalstoffenheffing voor 
de afvalverwerking te maken hebben met langlopende contracten, waarop de komende 4 
jaar geen inkoopvoordeel is te behalen. Ook wegen de kapitaallasten bij bv. de 
rioolrechten zwaarder mee dan waar we bij de eerste berekening rekening hebben 
gehouden. 

- In de voorstellen is nu een voorstel opgenomen voor instellen van een budget voor 
educatie en preventie voor € 1,70 euro). 

- In de berekening is de jaarlijkse verhoging GWRP bij de rioollasten nu meegenomen (4 x 
€ 2,60) voor totaal € 10.40. 

- Bij de afvalstoffenheffing verdelen we de kosten nu over meer huishoudens, daardoor 
daalt het tarief per huishouden met ca € 9. 

- De rentekosten zijn gedaald, dat geeft een voordeel van ca € 1. 
- Overige afwijkingen, waaronder afronding, een voordeel van € 1,65. 
 

                                                 
1 In de toelichting aan de raad bij de bezuinigingsvoorstellen hebben wij per abuis aangegeven dat het 
effect uitkomt op ca. € 3,--, daarbij is een rekenfout gemaakt. Het bedrag genoemd in het 
collegeprogramma blijft daarom voor ons uitgangspunt. 
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