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Agenda van de openbare gemeenteraad van
27 februari 2013

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

Datum: woensdag 27 februari 2013
Aanvang: 16:30 uur
Locatie: Nieuwe raadzaal
Voorzitter: dhr. J.P. Rehwinkel
Griffier: dhr. A.G.M. Dashorst; (050) 3677702
Documenten: Verslag - Besluitenlijst raad 27 februari 2013 (pdf)

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda.

a. Vaststelling verslag van 30 januari 2013.
Verslag 30 januari 2013 (pdf)
Verslag - 30.01.13 Groningen Raad Index (pdf)

b. Vaststelling verslag actualiteitendebat 13 febr. 2013.
13.02.13 verslag Actualiteitendebat (pdf)

2. Benoemingen

a. Installatie van dhr. W. Maat tot tijdelijk lid van de gemeenteraad van Groningen
(vervangt dhr. Offerman).

b. (Her)benoeming leden ouderenraad.
(raadsvoorstel)
Raadsvoorstel - (Her)benoeming leden ouderenraad (pdf)

3. Mondelinge vragen en interpellaties
n.v.t.

4. Initiatiefvoorstellen
n.v.t.

5. Ingekomen stukken

a. Lijst van ingekomen collegebrieven.
Bijlage - voor raad 27 februari (pdf)

b. Lijst van ingekomen overige stukken.
Ingekomen stukken - voor raad 27 februari (pdf)

6. Conformstukken

a. Afgevoerd
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b. Vaststelling bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Groningerweg.
(raadsvoorstel 17 januari 2013, GR13.3462324)
Raadsvoorstel - Vaststelling bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Groninger-
weg (pdf)
Raadsbesluit - Vaststelling bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Groninger-
weg. (pdf)

c. Wordt agendapunt 7a.

d. Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2013-2016.
(raadsvoorstel 30 januari 2013, GR13.3492083).
Raadsvoorstel - Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2013-2016 (pdf)
Raadsbesluit - Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2013-2016 (pdf)

e. Subsidie Voedselbank opnemen in begroting Armoedebeleid.
(raadsvoorstel 30 januari 2013, GR13.3493034)
Raadsvoorstel - Subsidie Voedselbank opnemen in begroting Armoedebeleid
(pdf)
Bijlage - Begroting Voedselbank 2013 (pdf)
Raadsbesluit - Subsidie Voedselbank opnemen in begroting Armoedebeleid.
(pdf)

7. 1-minuut interventies

a. BORG-rapportage 2012.
(raadsvoorstel 24 januari 2013, GR13.3478903)
Raadsvoorstel - BORG-rapportage 2012 (pdf)
Raadsbesluit - Borg-rapportage 2012. (pdf)
Motie 1) van de Stadspartij, Structureel financieren, wordt verworpen (voor
Stadspartij) (pdf)

8. Discussiestukken

a. Grondexploitatie Meerstad 2012.
(raadsvoorstel 23 januari 2013, GR13.3476105)
Raadsvoorstel - Grondexploitatie Meerstad 2012 (pdf)
Raadsbesluit - Grondexploitatie Meerstad 2012 (pdf)
Raadsbesluit - Grondexploitatie Meerstad 2012 (pdf)

b. Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2013.
(raadsvoorstel 17 januari 2013, GR13.3462347)
Raadsvoorstel - Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2013 (pdf)
Raadsbesluit - Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2013 (pdf)
Motie 2) van VVD, PvdA, ChristenUnie, CDA, D66 en S&S, Investeren, wordt
aangenomen (voor gehele raad). (pdf)
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Motie 3) van CDA, SP, PvdA, VVD en Stadspartij, Prioriteit voor probleemstra-
ten, wordt aangenomen (voor allen, minus D66, GroenLinks en S&S). pdf (pdf)

c. Levensmiddelenwinkels elke zondag open.
(raadsvoorstel 13 januari 2013, GR13.3524370)
Raadsvoorstel - Levensmiddelenwinkels elke zondagmiddag open (pdf)
Raadsbesluit - Levensmiddelenwinkels elke zondagmiddag open (pdf)
Amendement 1) van de ChristenUnie, Openingstijden levensmiddelenwinkels
op zondagen, wordt ingetrokken (pdf)

d. Damoclesbeleid (= stappenplan drugshandel)
(collegebrief 23 januari 2013)
Collegebrief - Damoclesbeleid (pdf)
Bijlage - Brief van raadscommissie F&V aan burgemeester (pdf)
Collegebrief - Schriftelijke vragen t.a.v. Damoclesbeleid (pdf)
Motie 4) van SP, PvdA, Stadspartij, ChristenUnie, VVD, CDA en S&S, Evaluatie
Damoclesbeleid, wordt aangenomen (met alg. stemmen) (pdf)

e. Motie vreemd aan de orde van de dag over gaswinning.
Motie vreemd aan de orde van de dag over gaswinning (pdf)
Motie 5) Vreemd aan de orde van de dag van de Stadspartij, Gaswinning (wordt
ingetrokken) (pdf)

9. ’Sluiting’

Tijdens commissievergaderingen kan men inspreken. Omdat alle inhoude-
lijke onderwerpen aan de orde zijn geweest in de functionele commissies
is er geen mogelijkheid in te spreken tijdens deze raadsvergadering.

U kunt deze vergadering live volgen via www.gemeenteraad.groningen.nl
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1                                                        

BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD GRONINGEN 

Openbare raadsvergadering woensdag 27 februari 2013, aanvang 16.30 uur 
Afwezig: mevr. V.d. Vegt, mevr. Riemersma en dhr. Offerman. 

Aanwezig vanaf 17.45 uur: mevr. Jongman. 

Afwezig vanaf 17.50 uur: dhr. V.d. Veen. 

Afwezig vanaf 19.00 uur: weth. Istha. 

Afwezig vanaf 21.00 uur: dhr. Martens.  

 ONDERWERP + VOORSTEL BESLUIT MOTIES/AMENDEMENTEN/STEMMING 

 

1.  Opening en vaststelling verslag   

a. Vaststelling verslag van 30 januari 

2013.  
vastgesteld Onder aanpassing opmerkingen van SP en 

GroenLinks.  

b. Vaststelling verslag 

actualiteitendebat 13 febr. 2013. 
vastgesteld  

2.  Benoemingen    

a. Installatie van dhr. W. Maat tot 

tijdelijk lid van de gemeenteraad van 

Groningen (vervangt dhr. 

Offerman). 

geïnstalleerd  

b. (Her)benoeming leden Ouderenraad  benoemd  

3. Mondelinge vragen en 

interpellaties 

  

 n.v.t.   

4. Initiatiefvoorstellen   

 n.v.t.   

5. Ingekomen stukken   

a.  Lijst van ingekomen collegebrieven. 

 
 Geen opmerkingen. 

b. 

 

Lijst van ingekomen overige 

stukken. 

 

 Op verzoek Stadspartij:  

agenderen van briefnrs. 11, 13 en 15. 

Verzoek om kopie van antwoord van college op 

brief nr. 14 aan de raad. 

6. 

 

Conformstukken       

a.  Vaststelling bestemmingsplan Pleiadenlaan-

oost 2 (GR12.3476105) 
afgevoerd   

b.  Vaststelling bestemmingsplan 

Oostelijke Ringweg, Groningerweg. 

(GR13.3462324) 

aangenomen  

c. Wordt 1-minuut interventie 7a.   

d. Meerjarenprogramma Verkeer en 

Vervoer 2013-2016. 

(GR13.3492083). 

aangenomen  

e. Subsidie Voedselbank opnemen in 

begroting Armoedebeleid. 

(GR13.3493034). 

 

aangenomen  
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7.  1-minuut interventies  

 
  

a. BORG-rapportage 2012. 

(GR13.3478903) 

 

aangenomen Motie 1) van de Stadspartij, Structureel 

financieren, wordt verworpen (voor: 

Stadspartij).  

 8.  Discussiestukken     

a. Grondexploitatie Meerstad 2012. 

(GR13.3476105) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aangenomen 

Toezeggingen weth. V.d. Schaaf:  

- Raad krijgt in mei een notitie route 

Meerstad met een meerjarenprognose.  

- College probeert pilot welstand vrij 

wonen te vervroegen.  

 

Toezegging weth. Schroor:  

- In maart/april wordt met de raad de 

gehele financiële situatie besproken en 

gekeken welke opgaven te slechten zijn.  

 

met algemene stemmen.  

 

b. Meerjarenprogramma Structuurvisie 

Wonen 2013.  

(GR13.3462347) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aangenomen 

Toezegging weth. V.d. Schaaf:  

- College werkt aan de nota 

ouderenhuisvesting, hierin wordt 

meegenomen: problematiek leegstand 

verzorgingstehuizen.  

- Voor de zomer komt het college met het 

aanvalsplan woningbouw, hierbij wordt 

betrokken, de inrichting van de 

regelgeving. 

 

Motie 2) van VVD, PvdA, ChristenUnie, CDA, 

D66 en S&S, Investeren, wordt aangenomen 

(voor: gehele raad).  

Motie 3) van CDA, SP, PvdA, VVD en 

Stadspartij, Prioriteit voor probleemstraten, 

wordt aangenomen (voor: allen, minus D66, 

GroenLinks en S&S).  

 

met algemene stemmen.  

 

c. Levensmiddelenwinkels elke zondag 

open.  

(GR13.3524370) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aangenomen 

 

Toezegging weth. Van Keulen: 

- Evaluatie in september.  

 

Amendement 1) van de ChristenUnie, 

Openingstijden levensmiddelenwinkels op 

zondagen, wordt ingetrokken. 

 

Na hoofdelijke stemming: 23 voor, 12 tegen.  
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d. Damoclesbeleid (= stappenplan 

drugshandel) 

(collegebrief 23 januari 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toezeggingen bgm. Rehwinkel:  

- Is bereid een aanvullende evaluatie na 2 

jaar te geven, vraagt hiervoor input van 

de raad (via cie. F&V) 

- Geeft voor volgende cie.vergadering 

nadere kaders m.b.t. de ‘inspanning om 

vervangende woonruimte te regelen’. 

- Zoekt uit hoe recht op anonimiteit wordt 

gewaarborgd bij persoonlijke aangifte 

op het politiebureau.  

 

Motie 4) van SP, PvdA, Stadspartij, 

ChristenUnie, VVD, CDA en S&S, Evaluatie 

Damoclesbeleid, wordt aangenomen (met alg. 

stemmen).  

 

e. Motie 5) Vreemd aan de orde van de 

dag van de Stadspartij: Gaswinning  

 

 Wordt ingetrokken.  

 

9. 

 

Sluiting 22.00 uur. 
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OPENBARE VERGADERING VAN 30 JANUARI 2013 
 

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

 

Aanwezig: de dames C.E. Bloemhoff (PvdA), M. Dekker (PvdA), B. Enting (PvdA), E. van Lente 

(PvdA), S.A. Koebrugge (VVD) (m.u.v. agendapunt 3b), A. Postma (GroenLinks), G.E.J. Copini-van der 

Meulen (D66), A.M.J. Riemersma (Stadspartij), L.R. van Gijlswijk (SP), N.G.J. Temmink (SP), C.M. van 

Dijk (SP), A.K. Kuik (CDA), I.M. Jongman-Mollema (ChristenUnie) en de heren B. Baldew (PvdA), 

J.P. Loopstra (PvdA), R.O. Martens (PvdA), W. Moes (PvdA), J. Spakman (PvdA), M.D. Blom (VVD), 

J. Evenhuis (VVD), D. Jager (VVD), R.A. Koops (VVD), J.H. Sipma (VVD), M.T. Gijsbertsen 

(GroenLinks), W.B. Leemhuis (GroenLinks), K.S.N. van der Veen (GroenLinks), R.P. Prummel 

(Stadspartij), J. Bolhuis (Stadspartij), A. Sijbolts (Stadspartij) (t/m agendapunt 8a), J.P. Dijk (SP), 

E. Eikenaar (SP) (t/m agendapunt 2a), J.H. Luhoff (D66), P.S. de Rook (D66), B.N. Benjamins (D66), 

B.H. Koops (CDA), M. Verhoef (ChristenUnie), J.P.A. van Rooij (Student en Stad) en G.J. Kelder (Partij 

voor de Dieren) (t/m agendapunt 3b) 

 

Afwezig m.k: de heer G.J.D. Offerman, mevrouw L.I. van der Vegt (GroenLinks) 

 

Griffier: de heer A.G.M. Dashorst 

 

Secretaris: de heer M.A. Ruys 

  

Wethouders: mevrouw J.A. Visscher (SP) en de heren D. Istha (PvdA), R. van der Schaaf (PvdA), 

J.M. van Keulen (VVD) (m.u.v. agendapunt3b), T. Schroor (D66) en J. Seton (CDA) 

 

1. Mededelingen en vaststelling verslag 

 

De VOORZITTER: Ik open deze vergadering van de gemeenteraad van Groningen van 30 januari 2013. 

Afwezig zijn gemeld de heer Offerman en mevrouw Van der Vegt. Er loopt een fotograaf, er lopen 

meerdere fotografen, geloof ik, in de raadzaal, maar onder andere Jeroen van Kooten. Hij maakt 

vanavond een aantal foto’s, onder andere bedoeld voor de website van de raad. 

Als gasten van de raad hebben we vandaag een groep mensen van de Stichting Exodus. Van harte 

welkom hier in de raadzaal van de gemeente Groningen. 

Dan wil ik graag stilstaan bij het de volgende en daar vraag ik uw aandacht voor. Op dinsdag 15 januari is 

overleden oud-PvdA-raadslid Dominic van Vree, op de leeftijd van 57 jaar. Hij was raadslid van 14 april 

1998 tot en met 1 juni 2001. Sommigen van u hebben hem ook echt meegemaakt hier. Hij was erg actief, 

ook als theatermaker. Hij heeft van 1995 tot 2002 ook leiding gegeven aan Oog TV en ik denk dat we 

hem erkentelijk moeten zijn voor wat hij voor de stad heeft betekend. Wij herdenken en gedenken hem 

met respect. 

Dan gaan we naar de agenda van deze raadsvergadering. Allereerst punt 7b, de wijziging van de 

legesverordening voor het heffen van de leges voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart en 

een gehandicaptenparkeerplaats, wordt op verzoek van het college van de agenda afgevoerd. Daar heeft 

het presidium vanmiddag toe besloten. 

Dan wordt agendapunt 7a punt 8b-13; dan gaat het over de startersleningen en Meerstad. En er is de 

behoefte om een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ in te dienen over de huurplannen van het kabinet. 

Daarvoor is de gelegenheid bij agendapunt 8c. Dus er is ook een agendapunt 8c aan de agenda 

toegevoegd. Zijn er nog meer opmerkingen over de agenda? Niet het geval? Dan is de agenda zo 

vastgesteld. 

 

1.a: Vaststelling verslag van 19 december 2012 en verslag van het besloten deel van 19 december 2012 

 

De VOORZITTER: Kan tot vaststelling van beide verslagen worden overgegaan? Dat is het geval begrijp 

ik, dan is aldus besloten. 

 

2. Benoemingen 

 

De VOORZITTER: Dan zijn we bij de benoemingen en allereerst bij het afscheid van de heer Eikenaar, 

helaas. 
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2.a: Afscheid van de heer E. Eikenaar 

 

De VOORZITTER: Welkom, ook aan de ouders, oma, en vriendin. Daar ging het ook een beetje om, heb 

ik begrepen. “Die heeft helaas Eelco in deze verleiding gebracht”, zeggen we dan, een beetje boos die 

kant opkijkend. 

Je neemt vandaag afscheid van ons. De reden is uiteindelijk toch ook een heel plezierige. Je hebt een baan 

aangenomen bij de fractie van de SP, maar het stemt ons weemoedig. Afscheid nemen is altijd een beetje 

sterven. Ja, het spijt me. Zo ben je nog heel jong, met een vriendin, en zo ben je een beetje aan het 

sterven. Het drukt ook jou nu meedogenloos op het feit, en ons zeker, dat de tijd doortikt, want: wat is nu 

zeven jaar? 

Je gaat je bezighouden met de zorg. Een heel belangrijk maatschappelijk onderwerp, echt een SP-

onderwerp. Volgens mij zul je je in korte tijd thuis gaan voelen in Den Haag. Het is heel bijzonder om 

daar rond te mogen lopen, kan ik je vertellen. Een aantal Groninger raadsleden is je voorgegaan richting 

Den Haag. Ik mag toch echt met trots constateren dat we een kweekvijver van talent zijn. Soms weten we 

zelfs, zie ik nu Rosita mij zo toelacht, talent weer terug te halen. 

Eelco, je kwam op 26-jarige leeftijd in de raad. Het was op 16 maart 2006. Je neemt dus nu na bijna 7 jaar 

afscheid. Daarmee verdwijnt wel weer een stuk geheugen van de raad. Dat is ook jammer. Je was maar 

liefst van 3 raadscommissies lid, waaronder die van Cultuurverandering. Daar kom ik zo dadelijk nog 

over te spreken. Je maakte als fractievoorzitter natuurlijk ook deel uit van het presidium. En je was ook 

lid van het algemeen bestuur van Meerstad. 

Je was als raadslid nadrukkelijk aanwezig. Ik herinner me nog heel goed dat ik kennis met je heb 

gemaakt, toen je lid van de vertrouwenscommissie was van mijn benoeming, hoewel ik me ook nog heel 

goed herinner dat ik je met iemand anders verwisselde. Dat zal vast zijn gekomen omdat je in houding en 

gedrag niet echt een hardline, hardcore, wat dat ook precies mag zijn trouwens, SP’er bent. Om 

misverstanden te voorkomen: je staat wel volkomen voor de SP-zaak, voor jouw zaak. Je bent zeer, zeer 

betrokken. Maar dat uit zich niet in een humorloze verbetenheid. Je houdt oog voor de menselijke 

verhoudingen. Je kunt hard op de inhoud zijn, maar bleef zacht op de relatie en dat siert je. Die houding 

heb ik altijd erg in je gewaardeerd. 

Je zat in het presidium recht tegenover mij. Het viel ook meteen op, nu komt er ook een wat dubieus 

gedeelte, wanneer je een net jasje had. Ik kon het dan ook niet nalaten je daarmee een beetje te plagen. Je 

kon het ook wel goed hebben trouwens. En dit is toch echt wel een bredere ervaring dan die van mij. En 

nu we het toch over uiterlijkheden hebben: door je oogopslag (dit zijn woorden van anderen hoor), je 

haardracht en de cap die je af en toe op hebt, word je, dit wist ik niet eens, de ‘Leonardo DiCaprio’ van de 

raad genoemd. Nou ja, dat is een vergelijking die niet iedereen gegeven is. Niet helemaal terecht? Hij 

komt er het meest dichtbij, vind ik. 

Dan, laten we toch maar terugkeren naar ons aller vak en dat is de politiek, geloof ik. Het was al snel 

duidelijk dat, buiten en binnen deze raadzaal, je zeer nadrukkelijk en heel authentiek de idealen en ideeën 

van de SP hebt kunnen vertolken. Je staat voor je zaak. Je bent vasthoudend. Je hebt een broertje dood 

aan ‘geneuzel’. Als het moet, pak je je mede-raadsleden ook stevig aan. Dat heeft mooie, felle en 

interessante debatten opgeleverd: de tram, het Forum, de Zuidelijke Ringweg, om maar drie actuele 

discussies te noemen. Voor jou geen dikke notities en nota’s over cultuurverandering, waar ik nog op zou 

terugkomen. Cultuurverandering, daar moet je niet over praten, vond jij, dat moet je doen. De commissie 

Cultuurverandering hoefde voor jou niet. En een motie van spijt, ook dat herinneren we ons nog heel 

goed, naar aanleiding van het raadsonderzoek naar de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs, was 

ook niet aan jou besteed. 

Eelco, je vertrekt als Groninger uit Groningen. Dat zal wel even wennen zijn. In een afscheidsinterview 

zei je dat je vast ook weer terugkomt. Dat kan ook niet anders. Een Groninger blijft een Groninger . We 

hopen dat we je blijven zien. We bedanken je allemaal, ook namens de inwoners van de stad, voor je 

geweldige inzet, voor je betrokkenheid, voor je enthousiasme, maar, dat vind ik toch het mooist om dat 

het laatst te noemen, vooral ook voor je plezierige omgang. Dank je wel. 

 

(Applaus) 

 

Dan is nu het woord aan de nestor van de raad, de heer Evenhuis. 
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De heer EVENHUIS (VVD): Voorzitter, dank u wel. Welkom ook de familie, mag ik wel zeggen. En fijn 

ook dat Maaike erbij is. Als zij even de hand opsteekt, weten wij allemaal wie Maaike van Eelco is. Goed 

zo. 

Eelco, je hebt hier veel mooie momenten gekend en het wordt dan ook een positief afscheid. De 

burgemeester is daar al mee begonnen. Je woont bij Maaike in, in Den Haag. Dat positieve slaat daar niet 

op, het zal wel zo zijn, maar ik heb het over het positieve hier in Groningen. Je bent in dienst getreden 

van de SP en je bent medewerker zorg van de Tweede Kamerfractie geworden. Gelukkig verlaat je dus 

niet de politiek. Jij wordt beleidsmedewerker Zorg. Je zit op een kamer met ook iemand die in Groningen 

bekend is, Renske Leijten, enthousiast Kamerlid uit Groningen, studerend hier in Groningen en jij maakte 

haar enthousiast voor de politiek. Dat gebeurde in het beruchte café De Kar in de Peperstraat. Zij zag jou 

eerst als een rechtse bal, er is al een beetje gesproken over kleding, als een kakker. Jij wist dat niet, 

integendeel. Later kregen jullie plezier goed contact en hadden jullie samen veel rol om de echte rechtse 

ballen, om die op de hak te nemen. 

Eelco, ik heb nu twee namen van vrouwen genoemd, Maaike en Renske. Ik heb je nadrukkelijk beloofd 

om niet over het thema Eelco en de vrouwen te praten, hoewel dat zeer interessant zou zijn. Eelco, ik 

moet zeggen: ik houd mij aan mijn belofte. 

Rosita. Ons intrigeert altijd hoe jij Rosita onder controle kunt houden. Anderen zeggen: “Eelco wist 

Rosita te temmen.” Jij schijnt zelf te zeggen: “Rosita is een toffe, aardige, schat van een meid.” Wat is 

dan je geheim, zo vragen wij ons af. Jij hebt geen geheim. Je bent een goed mensenkenner. Je kunt met 

vrouwen goed opschieten, maar je kunt ook uitstekend opschieten met mannen. Met velen dus, want jij 

hebt humor, je oogt fris. Oud-minister Remkes, bij de hervorming van het college, vindt jou een frisse 

politicus, helder, luchtig en analytisch. Je kunt hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden, je bent 

scherp in het debat, maar niet altijd, want je kunt ook relativeren. 

Beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie. Veel toppers in de politiek zijn dat ook geweest. Het is 

een plaats om door te stoten naar de top. Laat ik eens wat voorbeelden noemen. Edith Schippers, de 

huidige minister, werd na haar studie in Leiden medewerker van de Tweede Kamerfractie. Hans Alders, 

oud-commissaris van de koningin hier in Groningen, ook oud-minister. Jan Franssen, commissaris van de 

koningin in Zuid-Holland. En Hans Hoogervorst, oud-minister van Sociale Zaken. Dit rijtje, Eelco, 

kunnen wij gemakkelijk met nog tien namen aanvullen. De kans dat je het dus ver schopt, is heel groot. 

Jij bent tevreden over het functioneren van deze gemeenteraad. Jij vindt dat de burger in Groningen veel 

kan bereiken, als hij het maar goed aanpakt en het niet over ’dan’ gaat. Want dan gaan de hakken in het 

zand. Burgers kunnen met hun wensen dus bij deze raad heel ver komen. Soms gaat trouwens de raad zelf 

ook de verkeerde kant op, vind jij. Jij hebt spijt van jouw standpunt, ingenomen over de verzelfstandiging 

van het openbaar onderwijs. Dat had je, zei je tegen mij laatst, niet goed doordacht. Ook de marktwerking 

in de zorg baart jou zorgen, evenals de vrije positie van de woningbouwcorporaties. Eigenlijk vind je dat 

de samenleving sinds het vliegtuig in de Bijlmer de verkeerde kant is opgegaan. Te veel losse cellen, 

individualistisch. Dat vond ik een beetje typisch, want je hebt op de vrije school gezeten, dan denk je 

snel: vrijheid, blijheid. Maar dat is bij jou niet helemaal zo, want in het laatste jaar ging jij naar het 

Zernike College. 

Eelco, je houdt van zeilen. Daar kom je interessante mensen tegen, op het Paterswoldse Meer en in 

Friesland. Maar wie je daar tegenkomt, daarover zou ik niet praten, want dat heb ik je beloofd. Eelco, met 

beelden gaan we een beetje een inkijkje nemen in jouw leven. Daarvoor ga ik even aan de andere kant 

staan. 

We nemen nu dus een kijkje in het leven van Eelco, met enige lichtbeelden. De allereerste foto wordt een 

foto met een baseball-cap en een Amerikaans shirt met stars and stripes. Bekijkt u de foto even goed, 

want Eelco komt straks, na deze foto, met zijn identieke tweelingbroer. U mag nou eerst deze foto 

bekijken. Nu komt dan de foto van Eelco en zijn identieke broer. 

Eelco’s creatieve vader Tony, met de jonge Eelco, anderhalf jaar oud, en Eelco kan al lezen. 

Het jonge en creatieve gezin Eikenaar, altijd op zoek naar de natuur. Met Eelco’s broertje Jelte, die 

kunstenaar geworden is in Den Haag en zijn zusje Bregje, die tandarts is geworden in Nijmegen. Eelco 

staat rechts. 

Als je een beetje van de antroposofie houdt, dan maak je veel eten zelf, in de natuur. Eelco groeide op 

tussen de zandverstuivingen in Drenthe en het eerste wat je dan nodig hebt, is een terreinwagen. Eelco 

was een Drent, hij is Groninger, maar het allerliefst is de jonge Eelco een Fries. Fan van Heerenveen, 

waar zijn grootvader teamgenoot was van de bekende Abe Lenstra, een zeer bekende voetballer. 

Eelco bezig met zijn hobby: zeilen. Eelco is een verwoed en professioneel zeiler. Op de Friese meren en 

het Paterswoldse Meer en uiteraard weer een kleurrijk poloshirt met opschrift. Daar is hij sterk in. 
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Eikenaar, heb ik mij laten vertellen, heeft zeker vijftig polo’s met opgenaaide teksten. Volgens zijn 

moeder Nicolien wel het dubbele. Eelco in zijn favoriete rode jack met het merk Society Party. 

Wij nemen afscheid van Eelco Eikenaar in Groningen. Toch een opvallend fractievoorzitter in de raad 

van Groningen voor de SP en hij gaat, denken wij, een grote toekomst tegemoet. 

Inge Jongman, zou je mij even willen helpen? Ik heb voor jou een boek, het is het Handboek voor de 

moderne man. Ik heb begrepen, op grond van je ervaringen: je bent al halfweg. Bedankt en succes. 

 

(Applaus) 

 

De VOORZITTER: U kunt zo dadelijk Eelco de hand schudden. Hij mag zelf wat zeggen, dan gaan we 

een tweetal raadsleden installeren en dan is er de gelegenheid om handen te geven, te feliciteren, alles wat 

je maar wilt. Het woord is aan Eelco Eikenaar. 

 

De heer EIKENAAR (SP): Dank u, voorzitter, voor de laatste maal. Ik heb niet een heel inhoudelijk 

verhaal. De laatste keer dat ik hierover het woord voerde, over de verzelfstandiging van het openbaar 

onderwijs, heb ik volgens mij al een soort van preek gehouden, dus die bespaar ik jullie deze keer. 

Voorzitter, ik heb een heel leuke tijd gehad in de Groninger gemeenteraad. Met veel plezier heb ik de stad 

vertegenwoordigd. Het was me een eer. Het is dan ook niet zo dat ik hier vertrek omdat ik het niets meer 

vind. Nee, ik houd van deze stad en de burgemeester zei het net ook zelf al, ik zal hier vast nog wel een 

keer terugkeren. Tot die tijd ben ik er even niet. Partijgenoten of andere raadsleden die daar klachten over 

hebben, moeten maar even bellen met Den Haag of mijn vriendin aanspreken, die zit op de tribune. Jullie 

weten nu allemaal wie ze is, dus ga er even heen, zou ik zeggen. 

Ik heb met de meesten hier, eigenlijk met iedereen, met veel plezier samengewerkt. Maar in het bijzonder 

wil ik bedanken de fractie van D66 en de wethouder Van D66. Het is heel prettig samen te werken op 

basis van vertrouwen. Niet op basis van vertrouwen zoals het in de politiek gebruikelijk is, maar echt 

vertrouwen. Dat is opvallend als je weet dat de SP en D66 ideologisch gezien ver uit elkaar liggen. Maar 

dat hoeft geen obstakel te zijn als je de verschillen maar accepteert en niet schrikt van een 

meningsverschil. Ik heb het zeer gewaardeerd dat we zo prettig hebben kunnen samenwerken. Meestal 

word je in de politiek in een rap tempo van je illusies af geholpen. Ik ben zelf ook niet van het naïeve 

soort, maar deze samenwerking gaf me hoop, want zo kan het ook. En ik zou tegen iedereen willen 

zeggen: neem daar een voorbeeld aan. Ik hoop dat in de nieuwe coalitie in diezelfde sfeer kan worden 

samengewerkt en eerlijk gezegd heb ik tijdens de onderhandelingen die sfeer al wel gemerkt. Volgens mij 

moet dat mogelijk zijn. Dat is een goede basis om de stad verder te besturen. Bovendien, en dat is ook 

niet onbelangrijk, is het een stuk prettiger werken. Het scheelt een hoop onplezierige overleggen en het 

scheelt ook een hoop energie. Accepteer gewoon dat je af en toe meningsverschillen hebt en blijf staan 

waarvoor je staat. Dat laatste zou ik natuurlijk vooral tegen mijn eigen fractie willen zeggen. Ik zou het 

niet zo erg vinden als de rest af en toe niet staat waar hij voor staat. Het mag best een beetje minder af en 

toe hè, mijnheer Van Keulen, fractie van de VVD, geen punt! Maak af en toe een uitzondering. Voor mijn 

eigen fractie is dat overbodig om te zeggen. Dat weten ze zelf heel goed. Dat gaat ook heel goed lukken, 

dat blijkt ook afgelopen maand al. Eigenlijk word ik helemaal niet gemist, volgens mij. “De koning is 

dood, leve de koning!”, zeggen ze altijd. Maak er wat van en zorg dat deze stad sociaal blijft. Dat is wel 

aan jullie toevertrouwd. Alhoewel ik jullie wel moet waarschuwen: ik zie nu dagelijks in Den Haag wat er 

allemaal op jullie af gaat komen en wat er de afgelopen jaren op ons af is gekomen, is daar niets bij 

vergeleken. Dus, Jimmy, er wordt wat van je verwacht. 

Ik wil mijn fractie en natuurlijk Jannie als wethouder hartelijk danken voor de samenwerking. Met veel 

pijn in het hart verlaat ik mijn fractie. De fractie is toch een soort familie. Dat is niet iets over-

sentimenteels, maar dat is gewoon zoals ik het voel. Bij nacht en ontij spreek je elkaar, je lacht met 

elkaar, je klaagt tegen elkaar en als iedereen chagrijnig en moe is, dan vloek je tegen elkaar. Maar wat ik 

heb mooie vind: je doet het altijd met elkaar, vooral als het spannend wordt. Dat werd het de afgelopen 

tijd vaak. Dan blijkt weer dat je dat allemaal kunt hebben en dat je het allemaal samen doet. Het was 

spannend, de afgelopen tijd. Ik heb me weinig verveeld. Een coalitie die valt, onderhandelingen voor een 

nieuwe coalitie, het heeft mij de nodige slaap gekost, maar uiteindelijk heb je dan ook wat: een nieuwe 

coalitie. Eigenlijk een heel mooi moment om afscheid te nemen. Het was een tijdje een bestuurlijke chaos 

die, zo merk ik, ook aan Den Haag niet is voorbijgegaan, eerlijk gezegd, maar ik denk ook dat het 

onvermijdelijk was. Ik ben toch blij dat het achter de rug is en het zorgt ervoor dat ik zonder schuldgevoel 

en rustig kan vertrekken. Bewaar de kalmte een beetje de komende tijd, anders krijg ik straks alsnog spijt 

van mijn vertrek en dat moeten we echt niet hebben. Dank u wel. 
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(Applaus) 

 

2.b: Installatie van mevrouw N.G.J. Temmink tot lid van de gemeenteraad Groningen (omzetting. 

tijdelijke benoeming in volledige benoeming) 

 

2.c: Installatie van mevrouw C.M. van Dijk tot tijdelijk lid van de gemeenteraad van Groningen (vervangt 

mevrouw Rademaker) 

 

De VOORZITTER: Dan gaan we nu over tot de installatie van mevrouw Temmink en mevrouw Van 

Dijk. Er is een commissie onderzoek geloofsbrieven ingesteld, bestaande uit Paul de Rook, Max Blom en 

Chris van der Veen. De commissie heeft de geloofsbrieven van mevrouw Temmink en mevrouw Van 

Dijk onderzocht en ik zou de heer Van der Veen willen vragen naar voren te komen om te laten weten of 

de geloofsbrieven van beide dames in orde zijn bevonden. 

 

De heer VAN DER VEEN (commissie onderzoek geloofsbrieven): Voorzitter, dank u wel. De commissie 

heeft de geloofsbrieven van mevrouw Temmink en mevrouw Van Dijk onderzocht en in orde bevonden 

en stelt voor om een vrouw Temmink toe te laten als lid van deze raad en mevrouw Van Dijk tijdelijk toe 

te laten als lid van deze raad. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. En dank ook voor uw werkzaamheden. Dan stel ik voor om het advies 

van de commissie te volgen en over te gaan tot de installatie van mevrouw Temmink en mevrouw Van 

Dijk. Mevrouw Temmink dus als lid en mevrouw Van Dijk als tijdelijk lid van de gemeenteraad. Zij 

zullen allebei de belofte afleggen. Ik verzoek u om te gaan staan. 

Ik zou u willen vragen om mij aan te horen en aan het eind te zeggen: dat verklaar en beloof ik. 

“Ik verklaar dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke 

naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik 

om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk, enig geschenk of enige belofte heb 

aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal 

nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten zal vervullen.” 

 

Mevrouw TEMMINK (SP): Dat verklaar en beloof ik. 

 

Mevrouw VAN DIJK (SP): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: Dan vind ik het fijn dat ik u als eerste mag feliciteren, vast en zeker snel gevolgd 

door alle anderen. Nicole was al in ons midden; ik hoop dat u het in de tijd dat u in ons midden bent, ook 

heel erg naar de zin mag hebben en dat u ook een waardevolle bijdrage aan het gemeentebestuur mag 

leveren. Van harte welkom.  

 

(Applaus) 

 

De VOORZITTER: Dan schors ik de vergadering voor enkele ogenblikken. 

 

(Schorsing 17.02 uur – 17.08 uur) 

 

De VOORZITTER (Mevrouw POSTMA): Dames en heren, wilt u uw plaatsen weer innemen? Dan gaan 

we zo weer beginnen. Ik heropen de vergadering en wij gaan door met agendapunt 2d. 

 
2.d: Benoeming raadsleden in 

- AB van de GR-Meerstad (vacature Eikenaar) 

- AB Bedrijvenpark Rengers (vacature Van Keulen) 

- Audit Committee 

 

De VOORZITTER: Voorgedragen voor Meerstad is de heer Dijk, voorgedragen voor bedrijvenpark 

Rengers is de heer Van Rooij en voor het Audit Committee de heer Leemhuis. Ik stel voor om deze drie 

bij acclamatie te benoemen. Daar kunt u mee akkoord gaan? Dan feliciteren wij deze drie met hun 

benoeming. 
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3. Actualiteitendebat 

 

De VOORZITTER: Dan gaan wij over naar agendapunt 3a, dat is het eerste actualiteitendebat. We 

hebben er vanmiddag twee. 

 

3.a: Actualiteitendebat op verzoek van de PvdA, VVD, Stadspartij en Student en Stad over de 

wenselijkheid en de condities waaronder cameratoezicht ingezet kan worden tegen druggerelateerde 

overlast en geweld in het bijzonder in het A-kwartier. 

 

De VOORZITTER: Moment, mijnheer Moes, want we hebben twee insprekers. Dat is als eerste de heer 

Kamminga, bewoner van het A-kwartier. Is hij aanwezig? Hij is aanwezig. Ga uw gang. U kent de 

procedure, denk ik? Drie minuten. U hebt het woord. 

 

De heer KAMMINGA: Geachte raadsleden. Ik wil even kort inspreken om te zeggen dat ik blij ben dat 

dit agendapunt geagendeerd is voor de raad. Het is al een lange tijd een probleem in het A-kwartier, dat 

wij daar te kampen hebben met overlast. Die vindt voornamelijk plaats door drugsdealers, om het zo maar 

te zeggen, en we merken dat het de laatste tijd escaleert, intensiever wordt, dat de overlast vroeger begint 

en ook heviger wordt. Er is meer agressiviteit, denk bijvoorbeeld ook aan vernielingen. In het pand waar 

ik woon zijn de laatste maand al drie, vier ruiten gesneuveld, onder andere door vuurwerk. Ja, dat kost 

allemaal geld en daarvoor moeten de bewoners opdraaien. Je denkt ook: dit was te voorkomen geweest 

als hier bijvoorbeeld cameratoezicht was geweest. Ik spring nou direct naar de oplossing, maar waar het 

om gaat is dat we graag aandacht willen voor de problematiek die hier is. Ik denk dat het van belang is dat 

we in deze stad geen gebieden hebben waar het onveilig is op straat, waar openlijk drugs gedeald kan 

worden. Dat hoort gewoon niet in een stad. Het is ook de plicht van de gemeenteraad, het is de plicht van 

een college om daar tegen op te treden. Ik denk dat, om alvast de discussie voor te zijn, een waterbed-

argument, “dan verplaatst het zich naar elders”, nooit een excuus kan zijn om niet op te treden tegen 

misdrijven. Als het zich verplaatst naar elders moet je daar de politie-inzet ook naartoe verplaatsen. 

Je kunt ook denken aan mobiel cameratoezicht, je kunt denken aan andere maatregelen die in een breder 

gebied toepasbaar zijn, maar in ieder geval moet er iets aan gebeuren. Wat dat betreft ben ik blij dat het 

onderwerp nu in ieder geval de aandacht lijkt te hebben van de gemeente en ook van de burgemeester. Er 

zijn deze week bijvoorbeeld nieuwe straatlantaarns opgehangen die meer licht geven. Nou, dat kan in 

ieder geval eraan bijdragen dat het subjectieve gevoel van onveiligheid minder wordt. Maar ik denk niet 

dat dat de oplossing is, zo simpel is het natuurlijk niet. Die drugsdeals vinden gewoon in de volle 

openheid, op straat plaats, maar het kan in ieder geval bijdragen en ik hoop dat u in de komende tijd ook 

zult besluiten tot nadere maatregelen. 

Dat was het, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel voor uw bijdrage. Dan gaan we naar de tweede inspreker. Dat is een 

inspreekster, dat is mevrouw Liesbeth Holtz, zij is advocate en vertegenwoordigster van een aantal 

exploitanten en pandeigenaren in het A-kwartier. U hebt ook drie minuten. Ga uw gang. 

 

Mevrouw HOLTZ: Het A-kwartier staat op dit moment volop in de belangstelling. Zoals vaak wanneer de 

gemoederen hoog oplopen en burgers om maatregelen roepen, reageert de politiek met een inderhaast 

ingelast debat. Dat is op zichzelf goed, zolang dit maar niet leidt tot gelegenheidsmaatregelen, ingegeven 

door de emoties van het moment. 

Namens cliënten wil ik vier punten naar voren brengen. Het eerste heeft te maken met de onrust die is 

ontstaan door de moord op Mariyana Lenarova. Na deze moord is ook het onderwerp overlast weer op de 

kaart gekomen. Deze zaken moeten in de discussie over de wenselijkheid van veiligheidsmaatregelen 

echter niet door elkaar heen gaan lopen. De moord staat op zichzelf en heeft geen relatie met de overlast 

waar het vandaag over gaat. 

Hot tweede punt is dat sommigen drugsoverlast in het A-kwartier in een adem noemen met prostitutie. 

Alsof er een verband bestaat. Dat is onderzocht, maar dat is nooit vastgesteld, in ieder geval niet ten 

aanzien van de raamprostitutie. Er wordt soms geklaagd over tippelaarsters, maar die hebben in het A-

kwartier niets te zoeken want straatprostitutie is daar verboden en daar moet gewoon tegen opgetreden 

worden. 

De derde kanttekening betreft de omvang en ernst van de overlast. Berichten in de media kunnen de 

indruk wekken dat het A-kwartier bovenaan de lijst staat van buurten met de meeste overlastmeldingen in 

de stad Groningen. Dat is niet het geval. Binnenstad West is van plaats 9 in 2010 gezakt naar plaats 13 in 
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2011 van de 25. Daarmee wil ik de bewoners die klagen over overlast niet diskwalificeren, maar ik wil 

wel een nuancering aanbrengen op de focus die is ontstaan op het A-kwartier. Onderzoek door Intraval 

heeft al eerder bevestigd dat er een verschil bestaat tussen subjectieve beleving en objectief vastgestelde 

overlast. Daarnaast wordt ook niet door iedereen in dezelfde mate overlast ervaren. Maatregelen moeten 

weloverwogen worden genomen, maar niet als paniekreactie op ontstaan tumult. 

Tot slot het vierde punt. Opvallend is dat de gemeente praat met bewoners, maar cliënten stelselmatig 

negeert. Zij hebben nooit een uitnodiging ontvangen om mee te praten over de situatie in het A-kwartier 

terwijl zij net als ieder ander gebaat zijn bij rust in de buurt. Cliënte Boricic woont in de Hoekstraat. 

Waarom wordt zij nergens bij betrokken? De gemeente weet cliënten heel goed te vinden als zij de 

rekeningen stuurt voor de exorbitant hoge onroerendezaakbelasting en de exploitatievergunningen, maar 

als het gaat over het treffen van maatregelen om de leefbaarheid te verbeteren, dan tellen cliënten niet 

mee. Zij voelen zich daardoor behandeld als tweederangs burgers, met plichten maar zonder rechten. 

Cliënten zijn voor cameratoezicht op de plaats waar de overlast zich voordoet; op de kruising Kijk in ‘t 

Jatstraat, Muurstraat en Hoekstraat. Dat moet gepaard gaan met een actief handhavingsbeleid ten aanzien 

van openlijk dealen en samenscholingen en zo nodig met het inzetten van speciale bevoegdheden zoals 

gebiedsverboden of verblijfsverboden. De straatverlichting moet worden verbeterd. Er is blijkbaar nieuwe 

straatverlichting aangebracht, maar dat is niet genoeg. Lampen die stuk zijn moeten ook tijdig worden 

vervangen. Aanpak van drugsoverlast is meer dan het ophangen van een camera. Cliënten vragen hier al 

jaren om. Hopelijk worden zij nu wel gehoord. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan gaan nu wel naar de raad. Ik zag de heer Moes al opstaan. Het 

woord is aan de heer Moes van de Partij van de Arbeid. Voor alle duidelijkheid: de spreektijd gaat van de 

reguliere raadstijd af. Ga uw gang. 

 

De heer MOES (PvdA): Dan begin ik snel, voorzitter. Het A-kwartier was tot voor kort een dynamische 

buurt, waar het over het algemeen goed toeven was. De laatste tijd wordt er echter openlijk gedeald in 

harddrugs en staat de leefbaarheid in de buurt ernstig onder druk. Met name de laatste weken lijkt de 

situatie van kwaad tot erger te gaan, de heer Kamminga refereerde daar al aan. De PvdA-fractie maakt 

zich hier ernstige zorgen over en dat is ook de reden dat we dit debat hebben aangevraagd. Niet alleen 

ondervindt de buurt overlast door dealen en gebruiken, maar in de omgeving van de kruising Hoekstraat - 

Oude Kijk in ‘t Jatstraat, de tweede inspreker had het daar al over, is in rap tempo sprake van 

openbareordeproblematiek die samenhangt met dealen en gebruiken. Zo kregen wij uit de buurt 

meldingen van vervuiling, vernieling, geluidsoverlast, intimidatie, bedreiging en zelfs geweld. Voorzitter, 

de PvdA-fractie is deze situatie zat en wij willen dat er zo snel mogelijk een eind aan komt. De stad is van 

ons allemaal. Bovendien hoort het geweldsmonopolie bij de politie te liggen en niet bij een stelletje 

ongure types. Wat mijn fractie betreft horen Stadjers hier veilig te kunnen ondernemen, te wonen en over 

straat te kunnen en een vraag aan de burgemeester is of hij deze opvatting deelt. 

Op 3 augustus 2012 heeft de burgemeester een brief gestuurd aan de bewonersvereniging, waarin hij 

refereert aan een gesprek tussen hemzelf, de politie en de bewonersvereniging op 18 juni. In vervolg op 

dat gesprek is op 9 juli in het driehoeksoverleg een aantal concrete en ik citeer: “afspraken gemaakt om te 

komen tot verdere versterking van de aanpak van de overlast in het A-kwartier”. Daarover een aantal 

vragen. Tussen het gesprek met de bewoners en het driehoeksoverleg zitten drie weken. Heeft de 

burgemeester het idee dat daarmee voldoende kordaat is ingespeeld op de signalen uit de buurt? Zijn de 

maatregelen uit het driehoeksoverleg die in de brief staan, ook daadwerkelijk in de volle omvang 

uitgevoerd? Er wordt iets gezegd over een drugshond; wij hebben die nog nooit kunnen constateren, maar 

dat kan er ook mee te maken hebben dat wij op die tijdstippen daar niet zijn. We zijn nu meer dan een 

half jaar verder en hoe beoordeelt de burgemeester de effectiviteit van deze maatregelen, gelet op de 

huidige situatie? Tot slot over dit punt: welke andere maatregelen heeft de burgemeester eventueel nog tot 

zijn beschikking? In het verleden is er bijvoorbeeld wel eens gesproken over een tijdelijke politiepost. 

Welke criteria worden er gehanteerd voor het inzetten daarvan en hoe verhoudt zich dat zich concreet tot 

de situatie in het A-kwartier? 

Ons is gebleken dat er ruwweg twee ingangen bestaan om in te kunnen gaan op cameratoezicht. De twee 

ingangen zijn de politiewet, dan hebben we het over opsporing, en de gemeentewet. Over die politiewet: 

welke algemene criteria gelden daarvoor en hoe verhouden deze zich tot de situatie in het A-kwartier? 

Met andere woorden, is overwogen om op basis van de politiewet over te gaan tot cameratoezicht? De 

gemeentewet geeft de raad de bevoegdheid om de burgemeester de ruimte te geven om cameratoezicht in 

te zetten. De gemeente Groningen heeft die bevoegdheid al vastgelegd in een verordening, maar die 

verordening is in het A-kwartier niet van toepassing, omdat hij vooral is toegesneden op mensenmenigten 
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in uitgaansgebieden. Mijn fractie denkt dat de handelingsruimte en daarmee de effectiviteit en 

slagvaardigheid van het handelen van de burgemeester bij dit soort verstoringen van de openbare orde 

vergroot kunnen worden door de bestaande gemeentelijke verordening te verruimen. 

 

De VOORZITTER: De heer Gijsbertsen, GroenLinks. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, ik deel een groot deel van het eerste deel van het 

betoog van de heer Moes, als het gaat over de onveiligheid in het A-kwartier, en ik deel ook veel van de 

vragen die de heer Moes stelt. Wat ik moeilijk vind om te begrijpen is: hoe weet u, als PvdA-fractie, dat u 

cameratoezicht in dit geval proportioneel vindt? Hoe weet u dat u de bevoegdheden voor de burgemeester 

wilt verruimen, terwijl u nog geen antwoord hebt op de vragen die u zojuist allemaal zelf heeft gesteld? 

 

De heer MOES (PvdA): Daar kom ik er verder in het verhaal nog op terug, maar het is ook niet aan de 

gemeenteraad om te beoordelen of daar cameratoezicht ingezet moet worden. Het is een afweging die de 

burgemeester in zijn bevoegdheid kan maken, om dat in te zetten, en het hoeft niet het enige instrument te 

zijn. Het kan een pakket van maatregelen zijn, waarbij cameratoezicht aanvullend van belang is. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Van Gijlswijk, SP. 

 

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, als je hier al een tijdje als raadslid mag functioneren, kun 

je je ook debatten herinneren van bijvoorbeeld precies tien jaar geleden, waarin de inbreng van de PvdA-

fractie op het gebied van cameratoezicht en de toepassing daarvan een compleet andere was dan de fractie 

nu naar voren brengt. Uw fractievoorzitter eiste destijds dat de raad betrokken werd bij de afweging of er 

wel of geen camera’s zouden worden ingezet. De fractievoorzitter eiste destijds dat de raad regelmatig 

evalueerde over hoe de inzet was, of dat effectief was en of dat verlengd moest worden. Wat is er de 

afgelopen tien jaar in uw fractie gebeurd, wat is er aan uw standpunt veranderd, laat ik het anders 

formuleren, voorzitter, excuus, dat u nu zegt: “Geef de burgemeester maar de bevoegdheid en wij zetten 

de raad buitenspel”? 

 

De heer MOES (PvdA): Ja, wij zijn een progressieve partij en dat betekent dat als de wereld verandert en 

de omstandigheden veranderen, je af en toe ook weer even nadenkt over je standpunt. Wij denken dat de 

tijden inmiddels zo veranderd zijn en de techniek zodanig voortgeschreden is, dat het instrument 

cameratoezicht aanvullend kan zijn. 

Ik pak mijn betoog op, voorzitter. Ik was gebleven bij de zin: “Daarmee zeggen wij overigens niet dat 

cameratoezicht ingezet moet worden in het A-kwartier.” Dat is en dat blijft de bevoegdheid van de 

burgemeester. Met andere woorden: wij willen de deur van het slot draaien, maar of die deur vervolgens 

open gedaan wordt, daar gaat de burgemeester over. 

 

De VOORZITTER: De heer Gijsbertsen, GroenLinks. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, waarom zou de heer Moes het slot openmaken als hij 

niet weet of hij de deur door wil?  

 

De heer MOES (PvdA): Sorry, ik hoorde de vraag niet. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): U geeft zojuist aan: wij doen het slot open en dan mag de 

burgemeester kiezen of hij de deur openmaakt. Waarom zou u het slot openmaken als u de deur niet in 

wilt? 

 

De heer MOES (PvdA): Nou, wij zeggen niet dat die deur niet open mag, wij zeggen juist dat in 

voorkomende situaties, waarin dat effectief kan zijn, die deur juist wel open moet. Alleen, wij zijn geen 

politie, wij zijn geen burgemeester, wij hebben onvoldoende zicht of dat een effectief middel kan zijn en 

dat is iets binnen de bevoegdheidssfeer van de burgemeester. 

Ik wou graag mijn betoog afronden, voorzitter. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Mag ik een vervolgvraag stellen? 

 

De VOORZITTER: Als laatste, kort. 
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De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Ik kan die redenering volgen, maar dan zou ik zeggen, als 

raadslid, dat is prima, maar begin dan niet met het slot open te draaien , maar wacht dan tot er een 

onderbouwd verzoek ligt om het cameratoezicht uit te breiden. Dan wil ik dat best overwegen. Maar u 

draait het om. Waarom doet u dat?  

 

De heer MOES (PvdA): Nou, ik draai het niet om, ik faseer het. Ik denk dat op dit moment de situatie in 

het A-kwartier zodanig urgent is, dat we op korte termijn, heel specifiek toegesneden op situaties als deze, 

dat zal uit de motie blijken, dat instrument beschikbaar willen maken. En wij zijn ook bereid om verderop 

in de tijd, dan denk ik even aan het moment dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel mobiel 

cameratoezicht heeft behandeld, die meer fundamentele discussie te gaan voeren met elkaar. Dat lijkt ons 

heel erg verstandig. 

Zoals ik aan het begin van mijn woordvoering al zei, wil de PvdA-fractie dat er zo snel mogelijk een eind 

komt aan de overlastsituatie in het A-kwartier en we willen dan ook graag uiterlijk over zes weken 

geïnformeerd worden over de ontwikkelingen daar. 

Tot slot. We kennen onze burgemeester als iemand die zich hard maakt voor een aantrekkelijke en veilige 

stad. Mijn fractie steunt hem daarin en we willen hem graag optimaal in staat stellen deze taken zo goed 

mogelijk uit te voeren. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Door de heer Moes is al ingeleverd een motie, mede ondersteund door 

VVD, Stadspartij, Student en Stad en het CDA. 

 

Motie (1): “Cold Turkey” (PvdA, VVD, Stadspartij, Student en Stad, CDA) 

“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 januari 2013, besprekende de openbare 

orde in het A-kwartier en de inzet van cameratoezicht, 

 

constaterende dat: 

- het A-kwartier in toenemende mate kampt met (groepen) personen die vervuiling, vernieling, 

geluidsoverlast, intimidatie, bedreiging of geweld veroorzaken; 

- deze overlast vermoedelijk samenhangt met de handel in en het gebruik van verdovende 

middelen; 

 

overwegende dat: 

- deze problematiek mogelijk ook op andere plaatsen binnen de gemeente voorkomt en/of in de 

toekomst voor kan komen; 

- deze problematiek de leefbaarheid aantast en gevoelens van onveiligheid bij bewoners en 

ondernemers teweegbrengt; 

- dergelijke effecten zo veel als mogelijk voorkomen en bestreden moeten worden; 

- de huidige Verordening cameratoezicht van de gemeente Groningen vooral is toegesneden op 

mensenmenigten in uitgaansgebieden en daarmee niet toepasbaar is bij verstoringen in de 

openbare orde die samenhangen met de handel en het gebruik van verdovende middelen; 

- cameratoezicht – al dan niet als aanvullend instrument – een effectief middel kan zijn bij de 

aanpak van dergelijke problematiek; 

- het de bevoegdheid van de burgemeester is of te wegen of cameratoezicht ingezet wordt; 

- in de huidige verordening voldoende waarborgen van zorgvuldigheid zijn opgenomen waaraan 

getoetst moet worden; 

 

spreekt uit: 

- het noodzakelijk te vinden dat cameratoezicht ingezet kan worden als instrument om verstoringen 

in de openbare orde aan te pakken, die samenhangen met de handel en het gebruik van 

verdovende middelen zoals vervuiling, vernieling, geluidsoverlast, intimidatie, bedreiging; 

 

verzoekt de burgemeester: 

- een wijziging van de Verordening cameratoezicht van de gemeente Groningen voor te bereiden, 

waardoor het mogelijk wordt cameratoezicht binnen de gemeentegrenzen in te zetten in situaties 

waar sprake is van verstoringen van de openbare orde, die samenhangen met handel en gebruik 

van verdovende middelen; 
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- het voorstel zodanig tijdig aan te leveren dat het inhoudelijk behandeld kan worden in de 

commissie F&V van 13 maart 2013; 

 

en gaat over tot de orde van de dag.” 

 

De VOORZITTER: Ik ga naar een volgende indiener en dat is de VVD. De heer Jager, ga uw gang. 

 

De heer JAGER (VVD): Dank u wel, voorzitter. Net zoals de fractie van de PvdA en de andere inwoners 

van onze mooie stad, maakt de fractie van de VVD zich ook al een tijdje zorgen over de overlastsituatie 

in het A-kwartier, en dan in het bijzonder op de kruising Hoekstraat - Oude Kijk in ‘t Jatstraat. Deze 

zorgen komen niet voort uit het feit dat er onlangs helaas een prostituee is vermoord, want wij zien geen 

enkel verband tussen de moord, c.q. prostitutie en de druggerelateerde overlast op de hoek van de 

Hoekstraat en de Oude Kijk in ‘t Jatstraat, waar gedeald wordt in harddrugs. Door reacties uit de buurt en 

ook uit eigen waarnemingen blijkt dat het tot grote overlast en een groot gevoel van onveiligheid bij 

bewoners, ondernemers en passanten leidt. Voor zover die passanten er nog langs durven. 

Overlast en onveiligheid, zoals de heer Moes ook al aanhaalde, door schreeuwen, vervuilen, urineren, 

vernielen, intimidatie, bedreiging en geweld heeft er al toe geleid dat vele winkelpanden in de Oude Kijk 

in ‘t Jatstraat rondom de kruising al tijden leegstaan. De VVD-fractie vindt de situatie in het A-kwartier, 

net zoals de PvdA, zo langzamerhand onacceptabel en ook wij willen dat er zo snel mogelijk een einde 

aan komt. Wij hebben begrepen dat er al meer politietoezicht is ingezet en dat er een aantal andere 

maatregelen is genomen, maar we zien daar helaas nog niet het gewenste effect. Om wel het juiste effect 

na te streven, dringen wij met spoed aan om de mogelijkheden van cameratoezicht te onderzoeken en 

eventueel toe te passen, naast het hele pakket aan maatregelen. Want ook in het uitgaansgebied 

Poelestraat-Peperstraat en Grote Markt heeft het tot positieve effecten geleid. 

Verder sluiten wij ons aan bij de woordvoering en de aansluitende vragen van de heer Moes van de PvdA. 

Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik kijk naar de andere twee indieners. De heer Sijbolts van de 

Stadspartij. Ga uw gang. 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dank u wel, voorzitter. “Het A-kwartier is de overlast zat” en “het A-

kwartier vreest wraakacties”. Zomaar twee koppen die de afgelopen tijd in de media verschenen. De angst 

en irritatie bij bewoners en ondernemers zit er goed in. Overlast, veroorzaakt door drugshandel en allerlei 

randzaken die daarmee gepaard gaan, zoals schreeuwen, het kapot gooien van bierflessen, urineren in 

portieken, wens je niemand toe. Vaak gaat een en ander gepaard met intimidatie en voelen bewoners zich 

niet meer veilig. Ook schijnen er regelmatig ruzies plaats te vinden, waarbij het gebruik van wapens niet 

geschuwd wordt. Het is onacceptabel dat mensen hun eigen woning soms niet meer in of uit durven en 

soms ook niet meer durven klagen. Helaas zijn de klachten in het A-kwartier niet nieuw. Onze fractie stelt 

dan ook de vraag waarom hier niet eerder is ingegrepen. Wat ons vooral verbaast is dat er sinds de brief 

van 18 juni, waarin de bewoners worden betrokken in een gesprek, gezien de berichtgeving en informatie, 

weinig tot niets gebeurt lijkt te zijn om de overlast te bestrijden. De PvdA heeft hier ook al het een en 

ander over opgemerkt en na zeven maanden zou je toch wel duidelijke resultaten mogen verwachten. Ook 

lijkt er onvoldoende om te zijn gegaan met het rapport van Intraval uit 2009. Wij hebben dan ook een 

aantal vragen aan de burgemeester. 

Kan de burgemeester aangeven waarom er niet eerder voldoende maatregelen zijn genomen of welke 

maatregelen uit de brief van 3 augustus wel zijn genomen? De PvdA heeft het ook al gehad over de 

politiewet, waarbij het voor de burgemeester mogelijk is om in overleg met Justitie cameratoezicht in te 

zetten. Graag op die vraag ook een reactie van de burgemeester, waarom deze afweging niet gemaakt is. 

En als zij wel gemaakt is, wat dan het resultaat daarvan was. Wij willen ook graag weten welke 

maatregelen op korte termijn worden genomen om de overlast terug te dringen. Er was vanmiddag al het 

een en ander over in de krant te lezen, maar ik zou ze graag hier ook nog genoemd willen hebben. 

Nog een vraag over wat het college in de toekomst gaat doen met vergelijkbare situaties van ernstige 

overlast. De Stadspartij is in elk geval van mening dat de veiligheid en het veiligheidsgevoel van 

inwoners en ondernemers in alle gevallen gewaarborgd moeten zijn. Waar huidig beleid tekortschiet, mag 

wat ons betreft keihard opgetreden worden. Privacy van overlastgevers mag niet belangrijker zijn dan de 

veiligheid van burgers. 

Tot slot nog even over het artikel dat vandaag in het dagblad verscheen: de burgemeester stelt in dat 

artikel, ik weet niet of het waar is, maar daar kan de burgemeester straks op ingaan, dat er pas echt 
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stappen genomen kunnen worden wanneer de prostitutie volledig is verdwenen. Wij vinden dat het een 

niet met het ander te maken heeft. 

 

De VOORZITTER: De heer Gijsbertsen, GroenLinks. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, de heer Sijbolts zei zojuist iets intrigerends, namelijk 

dat de privacy van overlastgevenden niet voor de veiligheid van burgers mag gaan. Dat is iets waar 

mensen het misschien heel gauw mee eens zijn, maar de vraag die daaraan gekoppeld is, is: houdt dat ook 

ergens op? Als dat waar is, kunnen we op elke straathoek wel een camera gaan hangen. Bent u daar dan 

ook voor? Waar trekt u dan de grens? 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Nou, daar zou ik niet automatisch voor zijn. Dat zouden we dus ook 

kunnen afwegen in een discussie die mogelijk voortkomt uit de motie over het uitbreiden van 

cameratoezicht. Maar u kent de Stadspartij misschien ook wel als een partij die al sinds 2010 niet schuwt 

om cameratoezicht sneller in te zetten, daar waar het nodig wordt geacht. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Van Gijlswijk, SP. 

 

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Ja voorzitter, dan heb ik kennelijk iets gemist in 2010. Tien jaar 

geleden zei uw partij nog dat er wel heel erg sprake was van ‘Big brother is watching you’ en dat wij 

moesten proberen om zoveel mogelijk echte agenten op straat te krijgen, in plaats van in camera’s 

ingeblikte. Nou heeft de wereld natuurlijk niet stilgestaan, maar er zijn ook veel meer onderzoeken 

geweest over de effectiviteit van cameratoezicht. Daar wordt openlijk aan getwijfeld. Waarom wilt u nu 

met snelle halen cameratoezicht in het A-kwartier toepassen? 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ik ben blij dat u de geschiedenis van deze raad zo goed bijhoudt, 

mevrouw Van Gijlswijk. 

Wij vinden gewoon dat cameratoezicht vaker moet worden toegepast. Niet in alle gevallen, dat moet je 

gewoon kunnen afwegen. Dat hoeft niet op elke straathoek, maar volgens mij zijn wij als raad voldoende 

bekwaam om die afweging te kunnen maken, samen met het college en adviezen van de politie erbij. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Van Gijlswijk nog. 

 

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Nou ja, voorzitter, dan hoop ik dat wij volgende maand met de 

Stadspartij ook kunnen discussiëren over wanneer wel en wanneer niet en of de Stadspartij ook 

voorwaarden stelt aan het toepassen van cameratoezicht. 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): U kunt altijd met mij in discussie gaan over dat soort onderwerpen. 

 

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Maar krijg ik dan ook antwoord? 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dan krijgt u ook antwoord. Wij staan dus ook onder de motie van de 

PvdA. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: De heer Gijsbertsen, GroenLinks. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Het was in een keer heel gauw afgelopen, zo leek, want ik was 

nog even aan het denken over wat de heer Sijbolts zei, dat u toch als raad ook de afweging wilt maken: 

waar doen we het wel en waar doen we het niet? Dan vraag ik mij af waarom u nu bij voorbaat, om de 

woorden van de heer Moes te gebruiken, de sleutel van het slot omdraait. Waarom wacht u dan niet totdat 

u een voorstel hebt van het college dat onderbouwd is, zodat we die afweging precies zelf kunnen maken? 

U legt het nu helemaal bij het college. Waarom doet u dat? 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Nou, wij vinden dat de situatie in het A-kwartier zo nijpend is en al zo 

lang voortduurt, dat op dit moment wat ons betreft cameratoezicht zo snel mogelijk gewenst is. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan gaan we naar de vierde en laatste indiener van het verzoek. Dat is 

Student en Stad, de heer Van Rooij. 
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De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Hartelijk dank, voorzitter. Dit actualiteitendebat gaat over een 

zaak die al langer actueel is, maar die nu eigenlijk echt de spuigaten uitloopt. De overlast in het A-

kwartier en dan met name op de kop van de Hoekstraat aan de kant van de Oude Kijk in ‘t Jat is zo 

zichtbaar, dat hij niet meer te negeren is. Intimiderende bejegeningen lijken er bijna bij te horen, om nog 

maar niet te spreken over echt onveilige situaties. Dit is heel erg vervelend voor omwonenden en voor 

passanten. Hoewel de panden in de Hoekstraat voor een groot deel in gebruik zijn voor prostitutie, is er 

ook veel bewoning, met name door studenten. Die bewoners worden dag in, dag uit met de overlast 

geconfronteerd. Het is in onze ogen tijd om maatregelen te nemen. Wij kunnen ons voorstellen dat 

camera’s een structurele oplossing kunnen zijn en ik ben heel erg benieuwd hoe andere fracties hier 

tegenaan kijken en ook hoe het college hier tegenaan kijkt. Ziet het college met de verzoeker om dit 

actualiteitendebat dat er sprake is van een probleem, dat er sprake is van overlast? En is het college van 

mening, is de burgemeester van mening, dat cameratoezicht een adequate en proportionele oplossing kan 

zijn voor deze problematiek? Hiertegen zijn bezwaren aan te voeren, maar de schreeuw van de bewoners 

mag in mijn ogen niet onbeantwoord blijven. Als raad en college hier niets in zien, vinden zij dan dat er 

alternatieve maatregelen genomen moeten worden en aan wat voor maatregelen wordt dan gedacht? 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Van Gijlswijk, SP. 

 

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, waarom kiest u er niet voor om te zeggen: eerst andere 

maatregelen en dan pas cameratoezicht als aanvulling op al die andere maatregelen? Cameratoezicht 

alleen, blijkt uit onderzoek, blijkt uit gesprekken met de politie, werkt niet. 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Nou, ik kies deze reactie omdat ik er wel in geloof dat 

cameratoezicht een oplossing kan zijn. Ik zie daarnaast ook dat de middelen die nodig zijn voor 

alternatieve maatregelen veel groter zijn en die middelen hebben we niet. In mijn ogen is cameratoezicht 

een adequate en in deze kwestie proportionele oplossing en daarom kies ik daarvoor. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Van Gijlswijk. 

 

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, toen wij een discussie hadden over het eventueel plaatsen 

van een camera op het Waagplein werd ons verteld dat wij helemaal geen financiële middelen hebben. 

Dus wij werden gered door het feit dat wij geen middelen hebben. Wat gaat u nou het A-kwartier de 

komende maanden bieden? Als ik de inhoud van uw motie zie, dan bespreken we dat in de commissie op 

13 maart, maar wij hebben meestal aan het einde van de maand raadsvergadering. Dan zouden we pas 

eind maart beslissen. Wat biedt u de mensen die overlast ondervinden de komende twee maanden? 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Het uitzicht op de mogelijkheid tot cameratoezicht. Ik kan mij 

voorstellen dat u het met mij oneens bent, dat u het met de andere fracties die voor cameratoezicht zijn 

oneens bent, maar dat neemt niet weg dat cameratoezicht voor deze zeer nijpende situatie een oplossing 

kan bieden. Nogmaals, de laatste zin van mijn woordvoering was de vraag wat de financiële 

consequenties zouden zijn van cameratoezicht, maar met name ook van alternatieve oplossingsrichtingen 

waar raad en college wellicht mee naar voren komen. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan gaan we naar burgemeester Rehwinkel voor de beantwoording. 

 

Burgemeester REHWINKEL: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. De overlast in het A-kwartier is de 

laatste maanden sterk verhevigd. Dat constateert de raad, dat hebben we in het college geconstateerd en 

dat moet ik ook in mijn eigen verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid, die ik als 

burgemeester draag constateren. We hebben de afgelopen tijd met verschillende betrokkenen gesproken. 

Ik word ook regelmatig door de politie in de driehoek geïnformeerd. We kunnen zeggen dat de veiligheid 

in het A-kwartier een continu punt van aandacht is. 

Ik wil vooropstellen dat ik de toegenomen overlast en de ervaren onveiligheid buitengewoon ernstig vind. 

Ik kan me er ook alles bij voorstellen, omdat ik de situatie goed ken. We hebben er ook de laatste jaren 

goed nota van genomen, op verschillende momenten van de dag. De toegenomen overlast en het 

toegenomen gevoel van onveiligheid rechtvaardigt dat er opnieuw en ook goed naar de ons ter 

beschikking staande maatregelen wordt gekeken en voor zover ik er niet over beschik, hebt u ze vandaag 

ook nog soms onder de aandacht gebracht. 
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We kunnen gelukkig zeggen dat we met elkaar volgens mij de belangrijkste stap hebben gezet. Dat is het 

beëindigen van de exploitatie van de raamprostitutiepanden in het A-kwartier per 1 januari 2016. Dat 

besluit, ik haal het bij u in herinnering, hebben we al in 2010 genomen, waarbij we ook heel uitdrukkelijk 

hebben geconstateerd en opgemerkt dat de overlast en de problematiek in het A-kwartier alleen maar 

effectief en langdurig aangepakt zou kunnen worden wanneer er geen raamprostitutiebedrijven meer 

worden geëxploiteerd. Het rapport van Interval is al een aantal keer aangehaald. Zoals ook in het rapport 

van Interval van vorig jaar wordt beschreven, kunnen pas als de prostitutiebedrijven zijn verdwenen, de 

randvoorwaarden worden vervuld waardoor met een redelijke politie-inzet een eind aan de overlast 

gemaakt kan worden. Pas dan ontstaat er een basis voor een beter woon- en leefklimaat, een basis voor 

samenwerking met de buurt, ook als het gaat om het treffen van stedenbouwkundige maatregelen. Ik 

neem aan dat de meesten van u de buurt kennen. Overigens is het A-kwartier kleiner dan de binnenstad 

West, waarvan cijfers werden gegeven. Maar u kent de specifieke situatie van het A-kwartier. Alleen al 

de fysieke situatie, de feitelijke woonomgeving en verdere omgeving leiden ertoe dat daar met het treffen 

van stedenbouwkundige maatregelen pas echt de stap naar een beter woon- en leefklimaat kan worden 

gezet. Ik hecht eraan om dat goed te benadrukken, want alles wat wij tot die tijd doen, en ik zou u zo 

dadelijk aangeven dat dat wat mij betreft heel veel is, dat ik de lat ook voor mijzelf heel hoog leg, toch 

slechts tijdelijk effect kan sorteren en de overlast niet geheel kan wegnemen. De aanwezigheid van de 

prostitutiepanden en de inrichting van de buurt, ik heb er net al wat over gezegd, hebben een aanzuigende 

werking op mensen die minder goede of zelfs kwade bedoelingen hebben. De vele straatjes, de portieken 

bieden aan mensen de mogelijkheid om snel uit beeld te zijn en zolang dat complex van factoren in stand 

blijft, is iedere maatregel uiteindelijk maar beperkt effectief of is er langdurig heel veel politie-inzet 

nodig. Daarbij hebben wij ook altijd de afweging te maken ten aanzien van inzet die in de rest van de stad 

moet worden gepleegd. 

 

De VOORZITTER: De heer Sijbolts, Stadspartij. 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dank u. Dat was een heel lange zin. Ik begrijp nu toch eigenlijk uit de 

beantwoording van de burgemeester dat hij de raamprostitutie die daar is en de drugsoverlast in 

combinatie als probleem ziet. In onze ogen is het toch vooral de drugsoverlast en criminaliteit die 

daarmee gepaard gaat het probleem en niet zozeer die combinatie. Misschien dat de burgemeester daar 

nog iets duidelijker een beeld van kan schetsen. 

 

Burgemeester REHWINKEL: Nee, dat is toch niet zo makkelijk uit elkaar te trekken als dat misschien 

lijkt. Dat bleek ook uit het eerdere onderzoek. Het blijkt dat aanwezigheid van prostitutie en allerlei 

vormen van overlast, ik heb het dus over meerdere vormen van overlast, maar waarvan de drugsoverlast 

zeker een heel ernstige is, met elkaar in verband staat, zoals ik net heb aangegeven, ook nog weer door de 

situatie en de feitelijke omgeving van het A-kwartier. 

Er werd mij gevraagd waarom de politie het middel cameratoezicht nog niet eerder heeft ingezet. Ik hoop 

dat ik eigenlijk nu al duidelijk heb gemaakt dat steeds de afweging is geweest dat met een enkele 

maatregel het probleem van de overlast niet of nauwelijks vermindert. Maatregelen sorteren pas effect, 

dat is ook door verschillende van u benadrukt, wanneer ze in samenhang worden getroffen. Dat is ook de 

reden geweest waarom we de afgelopen zomer, na klachten al over toenemende overlast in de buurt, in 

het lokale driehoeksoverleg afspraken hebben gemaakt met de politie en het Openbaar Ministerie over 

extra en te intensiveren maatregelen. Dus als mij wordt gevraagd waarom er niet eerder is ingegrepen, 

dan moet toch ook bekend zijn dat er al extra maatregelen genomen zijn. Wat mij betreft nog steeds niet 

voldoende, maar er zijn al extra maatregelen genomen. Daarbij ging het onder andere om intensivering 

van het verblijfsverbodenbeleid, om onderzoek door de politie naar de mogelijkheid van het gebruik van 

mobiel cameratoezicht, over de inzet van medewerkers van Stadstoezicht en ook over onderzoek naar de 

mogelijkheid van de inzet van een drugshond. Ik wil ook nu naar een pakket van maatregelen om te 

kijken hoe wij die ernstige overlast voor bewoners terug kunnen brengen. Noem het wat mij betreft een 

tienpuntenplan, waarbij bijvoorbeeld aan een politiepost kan worden gedacht en ook aan een 

geïntegreerde taskforce. Ik kan me voorstellen dat een camera op de hoek van de Kijk in ‘t Jatstraat op 

grond van de politiewet misschien tijdelijk wat verlichting kan brengen, maar ik moet daar ook echt de 

verwachtingen in temperen. Het gaat om kortdurend cameratoezicht, waarbij het cameratoezicht als 

onderdeel van een pakket van meerdere maatregelen de handhavende taak van de politie kan 

ondersteunen, maar dus geen structurele oplossing voor de overlast met zich mee kan brengen. Ik heb nu 

ook aangedrongen bij de politie op een snelle afronding van het onderzoek van de politie naar het 

cameratoezicht, evenals op de afronding van een onderzoek naar de inzet van een drugshond, zodat ik op 
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11 februari met anderen in het lokale driehoeksoverleg een definitief besluit kan nemen over beide 

middelen. De drugshond is overigens al een paar keer ingezet, maar ik wil dus ook die drugshond, en het 

vaker inzetten daarvan, meenemen in het bredere pakket. 

 

De VOORZITTER: De heer Moes wil u interrumperen, maar ik stel voor dat hij in zijn tweede termijn 

daar even op terugkomt. De burgemeester is eigenlijk door zijn spreektijd van dit moment heen, dus ik 

wil hem graag vragen om nu af te ronden. 

 

Burgemeester REHWINKEL: Ja, ja. De mogelijkheid die wordt geopperd vanuit de raad, ik wacht 

natuurlijk ook even uw definitieve oordeelsvorming daarover af, maar die blijkt straks bij het in stemming 

brengen van de motie, om te onderzoeken of de verordening kan worden aangepast, zodat ik de 

bevoegdheid krijg op het instellen van cameratoezicht ter verwerking van de overlast in het kader van de 

handhaving van de openbare orde, acht ik met een aantal kanttekeningen wenselijk. Het cameratoezicht 

kan namelijk een bijdrage leveren, dat heb ik ook aangegeven, als het gaat om het sturen van de politie, 

het gerichter inzetten van de politie en ook tot het verbeteren van de oplossing van strafbare feiten. Ook 

nu weer een realistisch beeld, hopelijk. Cameratoezicht op grond van artikel 151c van de gemeentewet, 

daar is ook door u op gewezen, beperkt zich tot een vast cameratoezicht. Dat heeft zijn beperkingen, dat is 

duidelijk, vast cameratoezicht bij zich verplaatsende overlast. Het door de minister wel ingebrachte 

wetsvoorstel met betrekking tot tijdelijk en flexibel cameratoezicht zal ons hopelijk in de toekomst 

verdere uitkomst kunnen bieden. 

Ik herhaal dus dat cameratoezicht alleen effectief is als er vervolgens ook voldoende politiecapaciteit 

beschikbaar is. Alleen cameratoezicht biedt niet voorgoed een oplossing zonder evenredige politie-inzet. 

Dan het oordeel over de motie, mevrouw de voorzitter. Ik heb daar, denk ik, voldoende over gezegd en 

mijn uiteindelijke oordeel is dat ik het oordeel over de motie aan de raad overlaat. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Moes wil u toch nog graag even een vraag stellen voor zijn 

tweede termijn begint. 

 

De heer MOES (PvdA): Ja, voorzitter, dank u wel. De burgemeester zei net dat hij zou aandringen op een 

spoedige afronding van het onderzoek dat de politie op dit moment aan het uitvoeren is over het inzetten 

van mobiel cameratoezicht. Alleen, dat zei hij ook al in de brief van augustus. Dat onderzoek kondigde 

hij in de brief van augustus al aan. We zijn nu bijna een jaar verder. 

 

Burgemeester REHWINKEL: Daar hebt u gelijk in, ik wil dat ook zo spoedig afhandelen dat ik in het 

driehoeksoverleg van 11 februari daarover met de politie en anderen een lijn in kan bepalen. Het is 

misschien goed om dat nog wel te zeggen. Ik wil het echt zo snel mogelijk doen, maar we moeten het ook 

wel zorgvuldig doen, anders lopen we ook weer tegen problemen op, ook in juridische zin. U vraagt: 

“Kan het gereed zijn voor de commissie van maart?” Dat betekent dat wij het eind februari ook al in het 

college zouden moeten hebben. Ja, dat wordt wel heel krap. Ik ga ondertussen met dat mobiele 

cameratoezicht aan de gang. Ik hoop dat het er in die commissie van april is, dat zal ik echt toezeggen, dat 

het er dan er ligt. 

 

De heer MOES (PvdA): Voorzitter, als de burgemeester nu zegt dat daar mobiel cameratoezicht ingezet 

gaat worden, dan zijn wij wel wat leniger met de termijn van maart.  

 

Burgemeester REHWINKEL: Ja, ik heb dus toegezegd dat ik daar op 11 februari over wil kunnen spreken 

en over wil kunnen besluiten in de driehoek. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan concludeer ik dat wij in ieder geval in de motie ‘maart’ kunnen 

vervangen door ‘april’. Dan hebben we dat even vastgesteld. 

Dan gaan we naar de tweede termijn van de indieners, desgewenst. De rest mag ook, maar daarna. Ik kijk 

naar de heer Moes, of hij het woord nog opnieuw wenst. Dat is niet het geval, dan ga ik naar de VVD. De 

heer Jager? Ook niet? De Stadspartij schudt nee en de heer Van Rooij ook. Dan gaan we naar de andere 

fracties en dan geef ik het woord aan mevrouw Van Gijlswijk, SP. 

 

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, jaren is de situatie in het A-kwartier beheersbaar geweest, 

maar de laatste tijd, andere fracties hebben het aangegeven, maar ook bewoners die ik heb gesproken en 

insprekers, is de overlast duidelijk toegenomen. Er wordt tegenwoordig ook overdag gedeald, dat dealen 
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is steeds meer georganiseerd en vindt op steeds grotere schaal plaats. PvdA, VVD en ook andere partijen 

willen de handelingsruimte en daarmee de effectiviteit en slagvaardigheid van het handelen van de 

burgemeester vergroten door de huidige Verordening cameratoezicht te verruimen. U heeft het gehoord, 

het doel is dat in voorkomende gevallen er voortaan straks altijd cameratoezicht zal kunnen worden 

ingezet. Voorzitter, wat mijn fractie betreft draven deze partijen door. Deze partijen geven met hun 

dadendrang de inwoners van deze stad valse hoop door hen voor te houden dat door camera’s alle 

drugsproblemen in deze stad opgelost kunnen worden. Voorzitter, u geeft ze valse hoop. U creëert 

schijnveiligheid. Ik zou graag de gelegenheid hebben, want ik zie de heer Moes al klaar zitten, om u uit te 

leggen waarom mijn fractie dat vindt. 

Uit recent onderzoek onder daders blijkt dat cameratoezicht ervaren criminelen en veelplegers er niet van 

weerhoudt crimineel gedrag te vertonen of overlast te veroorzaken. Ze zijn heel erg goed op de hoogte 

van de plaatsen waar de camera’s hangen, de technische mogelijkheden, de tijden waarop wordt 

uitgekeken, de kwaliteit van de beelden en de bruikbaarheid ervan. Berekenende daders laten zich niet 

afhouden van het plegen van delicten, maar passen hun gedrag aan. Ze proberen buiten het zicht van de 

camera’s te blijven en herkenning te bemoeilijken. Ze maken gebruik van tijden waarop de beelden niet 

worden uitgekeken, kennen de beperkingen van camera’s bij drugsdelicten en vanwege financiële 

belangen verplaatst de drugshandelaar zich bewust naar locaties buiten cameragebieden of buiten het 

bereik van cameratoezicht. Maandag had ik een gesprek met de Groningse politie. Ook zij gaven aan dat 

cameratoezicht alleen nooit werkt en dat deze vorm van toezicht bij drugs dealen vaak leidt tot 

verplaatsing van het probleem, omdat het een weloverwogen daad is. Met deze voorwetenschap, 

voorzitter, ziet mijn fractie vooralsnog geen heil in cameratoezicht in het A-kwartier, laat staan het 

voorstel, de motie die nu voorligt. Camera’s ophangen in het A-kwartier betekent het verplaatsen van het 

probleem naar het Riouwplein, Noorderplantsoen of een andere locatie in de stad. Op die plekken zal 

vervolgens dezelfde overlast ontstaan, maar dan voor andere bewoners. Daar komt nog bij, voorzitter, als 

ik mijn zin mag afmaken, dat de drugsoverlast zich niet meer beperkt tot de Hoekstraat - Oude Kijk in ‘t 

Jatstraat, maar zich heeft uitgebreid naar de Laan en het harmoniecomplex. Dat zou betekenen dat er in 

een fors gebied camera’s moeten worden opgehangen. Naar het oordeel van mijn fractie is cameratoezicht 

dan niet meer evenredig met het doel dat ermee zou moeten worden bereikt. Een uitgangspunt waar de 

PvdA ook altijd achter heeft gestaan. 

 

De VOORZITTER: De heer Moes, PvdA. 

 

De heer MOES (PvdA): Ja, we zijn heel blij met de analyse vanuit de ivoren toren, maar eigenlijk zegt u 

dus tegen de bewoners van het A-kwartier: we gaan niet al het mogelijke doen wat wij kunnen doen, wij 

doen al het mogelijke behalve een ding waar wij ideologisch niet op tegen zijn. 

 

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, ik kom daar zo meteen op terug. Die vraag heb ik mezelf 

gesteld en heeft de fractie zich gesteld. Ik zal u daar zo deelgenoot van maken. 

Voorzitter, er wordt hier gesproken over cameratoezicht op grond van de politiewet. Maar als ik dat 

bekijk, ik ben weliswaar geen jurist en ik werk ook niet bij de politie, kan dat niet. Want wat zegt de 

minister hierover? Camera’s kunnen slechts voor de duur van een evenement of een ordeverstoring van 

tijdelijke aard worden ingezet. Nou, drugs dealen is geen evenement en is ook geen tijdelijk probleem 

meer. Volgens de minister komt die inzet in de praktijk slechts neer op enkele dagen. Dat biedt dus geen 

soelaas. 

 

De VOORZITTER: De heer Moes. 

 

De heer MOES (PvdA): Dat is nou precies de reden dat mijn fractie een motie indient om juist op basis 

van de gemeentewet over te gaan tot cameratoezicht. Die motie, ik heb het u nog niet horen zeggen, maar 

ik heb zo het vermoeden dat u daar wat twijfels bij heeft.  

 

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, ik ben realistisch genoeg om te tellen, en daar staan 

voldoende stemmen onder, dat de motie wordt aangenomen. Dat betekent dat wij in april in de commissie 

en in de gemeenteraad nog eens een, wat mij betreft principiëler, debat hebben over het toepassen van 

cameratoezicht. Want u zegt zelf: “In de afgelopen tien jaar heeft de wereld niet stilgestaan.” Dat klopt, 

dat betekent ook dat er steeds meer bekend is over de effectiviteit van de inzet van cameratoezicht. Ik zal 

u anders wel eens meenemen in een paar van die onderzoeken. Ik heb heel veel interessants gelezen, maar 
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wat blijkt: van cameratoezicht gaat geen preventieve werking uit. U voorkomt daarmee niet de overlast. U 

helpt alleen de politie bij het opsporen en het strafproces. 

 

De heer MOES (PvdA): Voorzitter, ik wil graag mevrouw Van Gijlswijk uitnodigen om uit de ivoren 

toren te komen en met mij naar die situatie te gaan om daar eens de confrontatie met de mensen aan te 

gaan. 

 

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Kijk voorzitter, dit is nou net het niveau waarop ik dit debat niet had 

willen voeren. Ik ben ook erg blij met de inspreekster, de advocaat, die zegt: “Er moet hier niet op basis 

van emotie en een bepaalde paniek ineens een roep zijn om allerlei maatregelen.” Moet de situatie in het 

A-kwartier dan niet worden aangepakt? Nou zeker wel, voorzitter, met een heel uitgebreid pakket aan 

maatregelen. En een aantal daarvan is ingezet. Extra toezichthouders, meer politie-inzet om hard op te 

treden, het op grote schaal gebruikmaken van verwijderingsbevelen, verblijfsverboden en het inzetten van 

een samenscholingsverbod. Met een flexibel interventieteam van de politie de drugsdealers intensief 

volgen en dealers en gebruikers wegjagen en met een grootschalige veegactie. Daarmee zou de 

drugsoverlast tijdelijk minder kunnen worden en beheersbaar kunnen zijn. Pas als deze maatregelen op 

basis van een goede evaluatie niet blijken te werken, of niet blijken te leiden tot het beheersbaar maken en 

houden van de situatie, wil mijn fractie het inzetten van verdergaande maatregelen overwegen. 

 

De VOORZITTER: De heer Sijbolts heeft nog een vraag voor u. 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, ik had nog een vraag, voorzitter. Mevrouw Van Gijlswijk woog af 

waarom haar fractie niet vindt dat cameratoezicht moeten worden ingezet, maar u zei daar op het laatst 

nog heel snel een zinnetje dat de politie het kan gebruiken voor het opsporen en vervolgen. Zou dat niet 

een heel mooie bijvangst zijn, als je dat dan zou inzetten? 

 

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Er is hier een roep om de overlast te voorkomen en overlast tegen te 

gaan. Van camera’s blijkt uit onderzoek dat, als het gaat om drugsoverlast en drugsdelicten, er geen 

preventieve werking van uitgaat. Als u zegt: “We willen de politie helpen met de opsporing”, ja, in uw 

redenering zou het dan zo zijn dat op veel meer plekken in deze stad camera’s worden opgehangen. 

Nogmaals, we hebben beperkte spreektijd tijdens deze raadsvergadering en tijdens dit debat, ik voer deze 

discussie graag met u, op een later moment en op een principieel niveau. En dan hoop ik dat u zich ook 

verdiept in de effecten van cameratoezicht. 

 

De VOORZITTER: De heer Jager, VVD. 

 

De heer JAGER (VVD): Voorzitter, ik wil nog even terugkomen op de effecten van cameratoezicht. U 

weet dat ik zelf een van de initiatiefnemers ben van cameratoezicht in het uitgaansgebied. Ik heb daar met 

een delegatie van politie en gemeentemensen en van de privacywet in Engeland heel wat bezoekjes over 

afgelegd. 

 

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, kan de heer Jager zijn vraag formuleren? Gezien de 

spreektijd? 

 

De heer JAGER (VVD): Daar ben ik toch tot de conclusie gekomen dat het heel veel effect heeft. Maar, 

ik heb het ook al aangehaald in mijn woordvoering, het moet een totaalpakket zijn. 

 

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, uitgaansgeweld is niet vergelijkbaar met drugs dealen. 

Uitgaansgeweld wordt vooral ingegeven door het gebruik van alcohol en drugs en impulsieve acties. Bij 

drugs dealen is er sprake van een weloverwogen daad. Dat is het verschil en daar zit hem het verschil 

tussen het effect van cameratoezicht dan ook in. 

 

De heer JAGER (VVD): Ik ben het niet met u eens, maar we gaan binnenkort de discussie aan in een 

aparte vergadering. 

 

De VOORZITTER: Precies. Dank u wel. De heer Gijsbertsen, GroenLinks. 
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De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, dank u wel. Het is jammer dat het debat, dat eigenlijk 

is ingegeven door de veiligheidssituatie in het A-kwartier, nu zo wordt versmald, ook door de vorm van 

de interpellatie, tot cameratoezicht. Wat GroenLinks betreft staat op de agenda de veiligheid in het A-

kwartier. We kunnen het er volgens mij snel over eens worden dat van vele kanten duidelijk is geworden, 

of het nou over de bewoners gaat, of over prostituees of over winkeliers daar of de MJD, dat er sprake is 

van meer overlast en meer onveiligheid. Dat is een patroon van volgens mij al wat langer, als ik zo de 

signalen mag geloven, van niet een paar maanden, maar zo’n twee jaar. We hebben er vragen over gesteld 

en de vraag is: hoe ga je dan vervolgens die onveiligheid te lijf? Ik hoorde in het antwoord van de 

burgemeester wel iets over een eerder overleg, ook in de zomer, maar mij wordt niet helder wat nu 

eigenlijk in die twee jaar waarin de overlast en de onveiligheid zijn toegenomen, het college actief gedaan 

heeft en hoe het bestuurlijk gestuurd heeft op de verbetering van de veiligheid in het A-kwartier. 

Voorzitter, daarom zou ik ook graag een afspraak maken vanuit de raad met het college om op korte 

termijn maatregelen te nemen voor de veiligheid en ook voor de zomer al te rapporteren aan de raad 

wat de effecten zijn geweest van die maatregelen. Ik besef dat als je maatregelen treft in het A-kwartier, 

je dan ook een verschuiving tot stand brengt. Ook uit de gesprekken met de politie is in de voorbereiding 

wel gebleken dat je de hoeveelheid maar moeilijk kan tegengaan. Dus voor een deel zal er een 

verschuiving gaan optreden. Maar als je constateert, wat mijn fractie constateert, dat in het A-kwartier het 

niveau van onveiligheid op straat te hoog is geworden, dan moet je ook maatregelen nemen. De vraag is 

dan vervolgens: hoe? En dat is een vraag die ik hier op dit moment niet ga beantwoorden, omdat ik vind 

dat ik die niet kan beantwoorden omdat er te weinig informatie aan ons verstrekt is, ook door de aard van 

dit debat. Dat wil ik graag overlaten aan het college, aan de politie, aan de professionals die weten wat 

daar aan de hand is. Volgens mij is daar ook nog veel meer te doen dan alleen dat cameratoezicht. 

 

De VOORZITTER: De heer Moes, PvdA. 

 

De heer MOES (PvdA): Voorzitter, maar u zegt daarbij niet dat u principieel de toepassing van het 

middel cameratoezicht uitsluit?  

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Dat klopt, u komt gelijk bij mijn volgende zin uit. Als het college 

het doel dat wij hier met elkaar afspreken niet kan bereiken, naar de mening van het college, zonder 

cameratoezicht toe te passen, dan moet het dat maar komen uitleggen. Dan hoor ik graag wat 

onderbouwing is en waarom dat zo is. Maar dan op dat moment, en dan moet er een goed verhaal bij zijn, 

want ik deel heel veel van de bezwaren, eigenlijk alle, van de SP-fractie tegen het cameratoezicht en ik 

zie ook het verschil tussen drugshandel waar je cameratoezicht gebruikt of een uitgaansgebied. Dat is 

gewoon een ander vraagstuk. Ik sluit het niet uit, maar overtuigt u mij maar. Wat ik niet ga doen is 

instemmen of zeggen: wijzigt u maar vast de verordening, maakt u maar een voorstel daarvoor, waarin u  

structureel meer mogelijkheden krijgt om cameratoezicht in deze stad toe te passen. Daar ben ik niet voor. 

College, als u denkt dat u de doelen die wij met elkaar stellen niet kunt bereiken, dan komt u maar bij ons 

terug en dan overtuigt ons maar. 

 

De heer MOES (PvdA): Voorzitter, de heer Gijsbertsen houdt net een heel betoog over hun het overlaten 

aan de professionals. Eigenlijk zegt u dat de professionals het doen, maar wel met een gereedschapskist 

waar een belangrijk instrument uit ontbreekt. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, we gaan nu niet doen alsof er geen gereedschapskist 

is. Er zijn ontzettend veel maatregelen die genomen kunnen worden. Op het moment dat het college van 

oordeel is dat het doel dat wij stellen, namelijk een veiliger A-kwartier, in de komende maanden al, niet 

bereikt kan worden zonder cameratoezicht, moeten we daar eerst van overtuigd worden en dan kan ik 

kijken of ik ermee in kan stemmen om dat alsnog toe te passen. Dat lijkt mij een heldere volgorde. 

 

De heer MOES (PvdA): Ik snap uw benadering. Wij keren hem om en volgens mij komen wij uiteindelijk 

wel tot elkaar. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Nou, voorzitter, ik vind het ook heel gek dat de interpellanten het 

omdraaien, want ik ga niet nu een bevoegdheid uit handen geven, terwijl ik niet weet of ik hem wil 

gebruiken. Terwijl ik niet weet of ik wil dat de burgemeester hem gebruikt. Dus ik houd hem liever even 

bij mij en mocht ik dan overtuigd worden, dan kan ik ook nog gaan praten over hoe ik die dan wil 
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invullen. Een wijziging van een voorziening betekent dus dat wij het structureel mogelijk maken om, 

waar drugsoverlast is, cameratoezicht in te zetten. Dat is een blanco cheque die ik hier niet ga tekenen. 

 

De heer MOES (PvdA): Voorzitter, dan begrijp ik de opmerking die de heer Gijsbertsen eerder maakte 

over de professionaliteit van de politie in dat kader niet zo goed. Want als die professionaliteit zo groot is, 

en daar vertrouw ik inderdaad op, en de burgemeester is bekwaam, en dat heb ik ook al uitgesproken, dan 

zou ik hem dat middel juist wel graag in handen willen geven. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, met alle respect, dat is een beetje flauw vind ik, want 

als we gaan zeggen: “hebt u vertrouwen in het college?”, dan kan ik ook naar huis gaan. Het feit dat ik 

iets vind of dat ik een bevoegdheid in handen houd, wil niet zeggen dat ik niet vertrouw dat het college 

zijn werk goed doet of dat de politie goed zijn werk doet. Dus dat vind ik eerlijk gezegd een beetje flauw. 

Laatste opmerking, voorzitter, anders wordt mijn fractie boos. Ik ben ook benieuwd naar wat de toekomst 

van het A-kwartier is en volgens mij moeten we intensiever met elkaar spreken over wat de toekomst is 

van die buurt, ook na het afsluiten van de raamprostitutie. Dat komt later in de commissie vast nog wel 

terug. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Door de heer Gijsbertsen is een motie ingediend. 

 

Motie (2): Veiligheid A-kwartier (GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, SP) 

“De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 30 januari 2013, besprekende 

wenselijkheid inzet cameratoezicht tegen druggerelateerde overlast, in het bijzonder in het A-kwartier, 

 

overwegend dat: 

- in de afgelopen weken bewoners, de MJD, prostituees en winkeliers aandacht 

hebben gevraagd voor toenemende onveiligheid op straat in het A-kwartier; 

- ondanks regelmatig overleg met de gemeente het veiligheidsgevoel in de afgelopen jaren is 

verslechterd; 

- het college pas laat een actieve houding in dit dossier heeft aangenomen en duidelijke afspraken 

met de raad gewenst zijn; 

 

van mening dat: 

- de leefbaarheid van het A-kwartier ook en juist in het zicht van de verplaatsing van de 

raamprostitutie naar Nieuwstad grote aandacht verdient; 

 

verzoekt het college dan wel de burgemeester: 

- op zeer korte termijn maatregelen te nemen om de veiligheid op straat in het A-kwartier te 

verbeteren; 

- voor de zomer aan de raad te rapporteren welke maatregelen zijn getroffen en of het effect van 

die maatregelen al merkbaar is volgens bewoners, prostituees, welzijnswerkers en de politie; 

 

en gaat over tot de orde van de dag.” 

 

De VOORZITTER: De motie maakt deel uit van de beraadslagingen. 

Dan ga ik naar D66, de heer Benjamins. 

 

De heer BENJAMINS (D66): Dank u wel, voorzitter. De buurt, het A-kwartier staat in brand. Op 

3 augustus 2012 worden er schriftelijke toezeggingen gedaan door de burgemeester om de eveneens in die 

brief erkende problemen te lijf te gaan. Vervolgens hoort de buurt tot eind januari van de burgemeester 

helemaal niets meer. Als een buurt in brand staat, voorzitter, dan kan en mag het vervolgens ook absoluut 

niet zo lang duren als nu het geval is geweest. Ik meen hiermee in ieder geval de urgentie en noodzaak 

van handelen te hebben geïllustreerd, iets wat anderen voor mij uiteraard ook al hebben gedaan. 

Voorzitter, zijn mogelijkheden als gebiedsverboden, samenscholingsverboden, extra surveillance en 

uiteindelijk wellicht zelfs preventief fouilleren, hoe vervelend ook, al voldoende verkend en waar 

mogelijk toegepast voor het gebied waar we nu over spreken? Mijn fractie plaatst daar nog steeds 

vraagtekens bij. De privacy van onze burgers is ons bijzonder dierbaar. De veiligheid van diezelfde 

burgers echter ook. Uit vele onderzoeken blijkt dat het veiligheidsgevoel van mensen toeneemt bij 

gebruik van cameratoezicht. Maar cameratoezicht alleen is volstrekt onvoldoende, blijkt uit diezelfde 
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onderzoeken, ook net al door de SP benoemd. Het gaat om een combinatie van inzetfactoren, die tot 

effectieve oplossingen leiden, zoals ook al door anderen benoemd. 

Dan: het cameratoezicht als in te zetten instrument bij ons in de gemeente. Zoals duidelijk in de wet wordt 

omschreven, dient de problematiek ernstig genoeg te zijn en daarmee het cameratoezicht proportioneel. 

Ondanks dat D66 zeer zeker de ernst van de problemen onderkent, zouden we wel graag van de 

burgemeester horen hoe hij de proportionaliteit van dit cameratoezicht in de hand denkt te houden, ook in 

het kader van de tijdelijkheid. De problematiek concentreert zich tenslotte niet meer enkel op de hoek van 

de Oude Kijk in ‘t Jat, Muurstraat en Hoekstraat, maar leidt inmiddels ook al tot overlast op De Laan, 

Uurwerkersgang en harmoniecomplex, zoals ook al door de SP opgemerkt. Mijn fractie kan, mits er een 

juiste mix van maatregelen wordt genomen, wellicht instemmen met cameratoezicht op die 

probleemkruising. Mits goed aangeduid ter plaatse en met de geldende wettelijke restricties van 

bewaaktermijnen en toegankelijkheid van de beelden. We delen zeker niet de visie van de PvdA waarbij 

de burgemeester zonder meer, naar eigen bevinding, overal in de stad cameratoezicht zou kunnen 

inzetten. D66 meent dat dit eerst en vooral ter goedkeuring aan de raad moet worden voorgelegd en dat 

evaluatie hiervan ook bij de raad zou moeten liggen. 

 

De VOORZITTER: De heer Moes, PvdA. 

 

De heer MOES (PvdA): Die waarborgen van zorgvuldigheid staan toch al in de wet? Ze staan toch al in 

onze verordening? Waarom dan dubbelop? 

 

De heer BENJAMINS (D66): Ik begrijp eruit dat u de verordening dusdanig wilt aanpassen, dat wij 

uiteindelijk niets meer te zeggen hebben over waar en wanneer er cameratoezicht wordt ingezet. 

 

De heer MOES (PvdA): Nee hoor. Wij hebben in onze motie heel duidelijk het doel van cameratoezicht 

beschreven. Heel nauwkeurig zelfs. We hebben daarbij ook verwezen naar een uitbreiding van de 

bestaande verordening en in die bestaande voorziening staan allerlei waarborgen voor zorgvuldigheid al 

genoemd, zoals tijdelijkheid, proportionaliteit en de subsidiariteit. 

 

De heer BENJAMINS (D66): Dat is correct, dat staat inderdaad in de verordening. Daarom ben ik ook zo 

blij met die verordening. Maar u zegt zelf, in de aanpassing in uw motie, dat in alle mogelijke gebieden 

waar eventueel drugsoverlast zou kunnen plaatsvinden, de burgemeester daar het instrument 

cameratoezicht zou moeten mogen inzetten. 

 

De heer MOES (PvdA): Ja, mits voldaan wordt aan al die zorgvuldigheidseisen die in de verordening 

staan en die u nu zelf ook al noemt. U kunt onze motie volgens mij gewoon steunen. 

 

De VOORZITTER: Dit debat gaat verder in april. 

 

De heer BENJAMINS (D66): Ik kom waarschijnlijk tot een afronding. En overigens, voorzitter, laten wij 

in dit soort zaken in ieder geval zien te voorkomen dat de burgemeester geciteerd zou kunnen worden in 

het Dagblad van het Noorden met een uitspraak als dat hij “zo min mogelijk probeert te liegen”. Dat komt 

onze geloofwaardigheid natuurlijk in geen geval ten goede. Wel zijn we nieuwsgierig naar het 

tienpuntenplan, in het bewuste artikel genoemd en zojuist ook al door de burgemeester genoemd, om 

ervoor te zorgen dat de nu brandende buurt en haar bewoners de rust krijgen waar ze recht op hebben. 

Wij zullen deze motie dus, met de nodige bedenkingen, vanwege de urgentie ondersteunen, maar gaan de 

discussie in de commissie in april graag aan. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Jongman, ChristenUnie. 

 

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Ja, dank u wel, voorzitter. Dit debat is wellicht bij een aantal 

partijen een herhaling van zetten. Ook wij vinden uiteraard, als iedereen, dat je de veiligheid van de 

inwoners moet garanderen. Dat is een punt dat we met z’n allen delen. Het probleem delen we met elkaar, 

maar de oplossing, daar wordt nog wat verschillend over gedacht. Wat onze fractie betreft is de moord 

die, hoe treurig ook, heeft plaatsgevonden, een incident. Het is misschien wel de aanleiding geweest tot 

dit debat, ik denk wel dat het meegespeeld heeft, maar dat geeft niet. Het punt van de bewoners blijft 

evengoed heel hoog staan. Die bewoners van het A-kwartier die al jaren geconfronteerd zijn met 

afnemende veiligheid. Af en toe was het weer wat stabieler en dat ging zo door de jaren heen. Ik denk dat 



 

Verslag 30 januari 2013

26

 
20 

we wel terug kunnen gaan tot de jaren negentig, dat het op en neer is gegaan. Wij staan heel erg achter het 

resultaat: veiligheid van de inwoners garanderen. Maar de vraag is dus hoe je dat wilt bereiken. “Wij zijn 

niet de experts”, dat hebben wij in onze fractie expliciet benoemd, maar wij zijn er wel om richting te 

geven. Om het debat ook hier wat richting te geven hebben wij ook contact gezocht met de politie en we 

hebben daar wel meegekregen dat alleen een camera niet de oplossing is. Het is een totaalpakket aan 

maatregelen die we wat ons betreft zouden moeten nemen. Een heel aantal aspecten is in deze raad wel 

aan de orde geweest. Het gaat van verlichting tot de zwaardere aanpak of een ‘wegjaagaanpak’. Wat ons 

betreft lijkt het debat zich wat toe te spitsen op de camera’s, maar wat ons betreft hebben die camera’s, en 

dat is ook zo bewezen in het rapport, niet altijd de preventieve werking en ook soms een waterbedeffect. 

Het zou kunnen dat we daar wat neerzetten, maar het zou ook kunnen dat om de hoek vervolgens het hele 

circus zich verplaatst, waardoor wij er bij voorbaat niet heel erg voor zijn om alleen dit middel te 

bekijken. Wij zijn voor een totaalaanpak en daarom is de motie zoals verwoord, en waar wij ook wel op 

staan, met op korte termijn maatregelen nemen. Het is niet zo dat wij nu achterover willen leunen zo van: 

‘doet u maar wat’, nee, we willen op korte termijn maatregelen nemen om die veiligheid te verbeteren, 

maar wij bekijken het breder. De camera kan onderdeel zijn, maar hoeft niet per se het einddoel te zijn. Ik 

rond af voorzitter, het is voldoende voor dit moment. 

 

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

 

Mevrouw KUIK (CDA): Ja, dank u, voorzitter. Bedankt voor de duidelijke antwoorden van de 

burgemeester. We zijn ons ervan bewust dat er meerdere maatregelen zijn dan alleen cameratoezicht om 

de toegenomen onveiligheid terug te dringen, maar de situatie van het A-kwartier is onacceptabel. Met 

deze motie willen wij de mogelijkheden voor een beter leef- en woonklimaat vergroten. Vandaar dat wij 

ook onder deze motie staan. Dank u. 

 

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

 

De heer KELDER (PvdD): Dank u wel, voorzitter. Vanwege de privacygevoeligheid is de Partij voor de 

Dieren normaal gesproken terughoudend in het plaatsen van camera’s. In dit geval praten we over zo’n 

duidelijk overlastgeval dat het voor ons aannemelijker wordt om wel camera’s te plaatsen. Anderzijds is 

het wat ons betreft veel effectiever om agenten in burger actie te laten ondernemen. Als ieder van ons 

situaties van onveiligheid erkent, dan moet het voor de politie toch ook niet zo moeilijk zijn om direct 

actie te ondernemen en drugsdealers in te rekenen! Ik denk persoonlijk dat dat veel efficiënter is. Wat ons 

betreft heeft dat prioriteit, maar het kan wat ons betreft in deze specifieke situatie eventueel naast 

cameratoezicht. We willen het is graag breder zien. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan kunnen wij tot slot nog een keer naar burgemeester Rehwinkel voor 

een korte reactie en eventueel een reactie op de tweede motie. Ik kijk even of de spreektijd bekend is. U 

hebt acht minuten maximaal. Nog een hele tijd. 

 

Burgemeester REHWINKEL: Dank u wel, voorzitter. Dank voor het feit dat velen van u zich ook zo goed 

in de problematiek hebben verdiept, ook hebben nagegaan wat er is gebeurd, wat nog kan gebeuren, nu de 

overlast, voorzitter, toch ernstiger is dan die al langer in het A-kwartier is. Samenvattend: wat er dus al is 

gebeurd, is dat toen de eerste signalen over verergerde overlast binnenkwamen, medewerkers van 

Stadstoezicht een bijdrage zijn gaan leveren in het A-kwartier, de drugshond al door de politie is ingezet, 

doelgerichte acties waarbij geprobeerd wordt om dealers zoveel mogelijk op heterdaad te betrappen. 

Nogmaals, we gaan dat wat mij betreft alleen nog maar meer doen. Wij hebben dus nagegaan wat de 

mogelijkheden van cameratoezicht zijn; mobiel, vast, en hoe we dat ook vooral in combinatie met andere 

maatregelen eventueel kunnen gaan toepassen. Wij hebben een handhavingsactie richting een bepaalde 

horecagelegenheid gehad en de exploitant heeft ook een waarschuwing gekregen. Hij heeft inmiddels ook 

aangegeven dat hij overlastveroorzakers, drugsdealers, een lokaalverbod heeft opgelegd. De politie heeft 

dus extra ingezet. Wethouder Istha heeft, in de korte tijd dat hij er zit, nagegaan of hij ook bepaalde 

maatregelen vanuit zijn portefeuille kan nemen ten aanzien van overlastgevers met een uitkering. 

Mogelijkheden worden daarbij onderzocht. En we gaan dus nu vooral na, nu dat noodzakelijk is, of we 

een politiepost kunnen vestigen, we een samenscholingsverbod kunnen gaan instellen in aanvulling op 

verblijfsverboden die al worden opgelegd en of we het A-kwartier ook als veiligheidsrisicogebied kunnen 

aanwijzen. Dat is overigens nog niet zo eenvoudig. Dan zou er ook preventief gefouilleerd kunnen 

worden. Dus dat zijn de maatregelen die wat ons betreft in een integrale aanpak nog nodig zijn. 
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De VOORZITTER: De heer Moes. 

 

De heer MOES (PvdA): Over die mobiele politiepost, hoe concreet is dat idee en wat mogen wij daar op 

welke termijn van verwachten? 

 

Burgemeester REHWINKEL: De mobiele politiepost, dat gaan we dus na. Dat vraagt wel bepaalde inzet, 

maar het idee is wel zo concreet dat ik denk in dat driehoeksoverleg van 11 februari te kunnen gaan 

bespreken, of we daar dan ook toe kunnen overgaan. Voor bepaalde tijd. 

Voorzitter, de heer Benjamins stelde nog een vraag over proportionaliteit. Ik neem aan dat hij ervan op de 

hoogte is dat dat beginsel al in de verordening staat. Dat die dus al dwingt tot het hanteren van het 

proportionaliteitbeginsel. Ik hoop dat ik duidelijk heb gemaakt dat het bepalen van die proportionaliteit 

ook afhangt van hoe andere maatregelen werken. Nogmaals, wat mij betreft, ook al heb ik de 

bevoegdheid, is bepalend voor de mate van cameratoezicht, of überhaupt de vraag of je ertoe overgaat, 

ook wat andere maatregelen opbrengen. 

Dan kom ik tot het oordeel over de motie. Dan ben ik geloof ik ook een keer eerder klaar dan u verlangt. 

Dat kan ik dan weer een poosje misbruiken bij volgende gelegenheden. Voorzitter, ik ben daar dus 

eigenlijk enthousiast over, want ik wil de vinger echt aan de pols houden en ik zal dus ook zelf 

gerapporteerd willen krijgen wat nu de effecten zijn in de komende tijd. Dus met genoegen rapporteer ik 

daar de raad over, zoals de motie vraagt, voor de zomer. Maar ik geloof dat ik uiteindelijk de vrij neutrale 

term moet kiezen dat ik het ‘oordeel aan de raad overlaat’. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan kunnen wij overgaan tot stemming over de moties en dan beginnen 

we met motie 1. Dan wijs ik nog even op het aanpassen van de datum: 13 maart wordt dus 17 april. Is er 

nog behoefte aan het afleggen van een stemverklaring? Volgens mij hebben de meesten hier al iets over 

gezegd in hun termijn. Dan gaan we stemmen. Wie is voor deze motie? 

Dat zijn de fracties van D66, Stadspartij, CDA, Student en Stad, VVD, Partij voor de Dieren, VVD, PvdA 

en dat was het. Daarmee is de motie aangenomen. 

Dan gaan we naar motie 2. Stemverklaringen? Ook niet nodig? Dan gaan we stemmen. Wie is voor 

motie 2? Dat is de hele raad, waarmee de motie is aangenomen. 

Dank u wel. Dan kunnen we het agendapunt hiermee afsluiten. 

 

3.b: Actualiteitendebat op verzoek van CDA en GroenLinks, over de gevolgen voor Groningen van het 

onderhandelingsakkoord tussen het VVD-PvdA-kabinet en de VNG. 

 

De VOORZITTER (Rehwinkel): Goed, wij gaan verder met agendapunt 3b. U heeft een brief van het 

college ontvangen. Ik geef als eerste het woord aan de heer Koops, CDA-fractie. 

 

De heer KOOPS (CDA): Voorzitter, het akkoord van kabinet en VNG heeft ernstige gevolgen voor onze 

stad. Morgen moeten wij laten weten of we al of niet instemmen met dat akkoord. De CDA-fractie heeft 

er daarom behoefte aan, voordat een definitief standpunt wordt ingenomen, onze opinie met college en 

raad te delen en daarover een uitspraak te doen. 

Voorzitter, dit akkoord is cruciaal voor kabinet en gemeenten. De grote decentralisaties die dit kabinet 

nog wil doorvoeren, staan of vallen met het bestuurlijk draagvlak. In de VNG-brief brengen de 

onderhandelingspartners, vooral de zogenaamd ‘voordelige’ punten voor gemeenten en provincies naar 

voren. Ik noem de drie belangrijkste: volgens het kabinet blijft er ruimte voor investeringen door 

medeoverheden, het btw-compensatiefonds wordt niet afgeschaft en het wetsvoorstel schatkistbankieren 

is aangepast. De CDA-fractie zet daar kritische kanttekeningen bij en wel de volgende drie: investeringen 

van lagere overheden blijven wel degelijk onder druk staan. Volgens het regeerakkoord zal het 

begrotingstekort van de decentrale overheden de komende twee jaar omlaag moeten naar 0,3% van het 

bruto binnenlands product. De onderhandelaars geven er hoog van op dat het tekort in deze jaren 0,5% 

van het BBP mag zijn. Maar, voorzitter, dat komt rechtstreeks uit de Wet HOF, die nog moet worden 

behandeld, in zowel de Tweede als in de Eerste Kamer. Het lijkt dus alsof de gemeente extra ruimte 

wordt geboden van 0,2%, ofwel 1,2 miljard euro. Maar in feite wordt de Wet HOF gewoon onverkort 

ingevoerd. Dat betekent ook onverminderd druk op de investeringen van gemeenten. 

Twee: het btw-compensatiefonds blijft bestaan, maar de ingeboekte korting van 550 miljoen euro gaat 

gewoon door. Die wordt verrekend via een algehele korting op de provincie en gemeentefonds. Voor de 

gemeente betekent dat ongeveer 500 miljoen euro. Onduidelijk is nog wat de gevolgen daarvan zijn. 
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De VOORZITTER: De heer Koops. De andere heer Koops. 

 

De heer KOOPS (VVD): Voorzitter, vragen aan mijn naamgenoot. Is de heer Koops het toch niet met mij 

eens dat het voorliggende compromis een enorme verbetering is ten opzichte van de oorspronkelijke 

voorstellen? Dat is een, mijn tweede vraag is: u zegt dat de uitgaven en investeringen van medeoverheden 

onder druk blijven staan. Ziet u daar een alternatief voor, in deze barre tijden van bezuinigingen? 

 

De heer KOOPS (CDA): Op dat laatste: ik hoef dat niet te bedenken, dat is aan de onderhandelaars. En 

ten tweede: ik zie helemaal geen verbetering, want zaken die al in de oude situatie waren geregeld, gaan 

eigenlijk gewoon door. En dat geldt dus ook voor dat btw-compensatiefonds, dat het van een open 

regeling nu naar een gesloten regeling gaat. 

 

De VOORZITTER: De heer Koops. 

 

De heer KOOPS (VVD): U zegt: “Ik hoef het niet bedenken”, u neemt een standpunt in over een voorstel 

en dat mondt kennelijk uit in een negatief advies. Wat is dan uw eigen voorstel? Wat is dan uw 

alternatief? 

 

De heer KOOPS (CDA): Ja nogmaals, ik zit niet aan de onderhandelingstafel. Dat moeten de 

onderhandelaars namens IPO, waterschappen en VNG zelf bedenken. Er wordt ons nu gevraagd om in te 

stemmen met wat er nu voorligt, we mogen zelfs niet eens ‘nee’ zeggen volgens de regering. 

Voorzitter, ik was bezig met het btw-compensatiefonds. Mijn laatste zin was: “Onduidelijk is wat de 

gevolgen daarvan zijn.” De overschrijdingen van het aan te brengen plafond, dat je straks in dat fonds zult 

zien, worden ook nog eens gecompenseerd met aanvullende kortingen op het gemeente- en 

provinciefonds. Met de andere woorden: daar komt zeker een grote druk te staan op ons 

investeringsniveau. Tot slot: schatkistbankieren wordt onverkort ingevoerd. Ja natuurlijk, ik erken dat 

daar wat aanpassingen plaatsvinden, maar de kern van het voorstel blijft gewoon bestaan. Onze taxatie is: 

een sigaar uit eigen doos, of een lege huls. Er komt de komende tijd nog heel veel op ons af. 

Decentralisaties met grote financiële kortingen. Het CDA is er van overtuigd dat dit akkoord de ruimte 

om deze decentralisaties goed uit te voeren verder beperkt. 

 

De VOORZITTER: De heer Baldew. 

 

De heer BALDEW (PvdA): Voorzitter, dank u wel. Ik hoor de heer Koops zeggen dat schatkistbankieren 

wordt aangepast. Vindt u dat bankieren een kerntaak is van de gemeente? Ik kan me voorstellen dat het de 

autonomie raakt, maar gezien het feit dat heel wat overheden de afgelopen tijd met derivaten in de knel 

zijn gekomen, vindt u dat bankieren een kerntaak is van de gemeente? De tweede vraag die ik aan u heb 

is: ik hoor u heel veel afgeven op dit akkoord. Wat ik mij afvraag is hoe u het waardeert dat het kabinet 

bij eventuele bezuinigingen in de toekomst de gemeente wil vrijwaren van deze bezuinigingen. Wat vindt 

u daarvan? Vindt u dat geen winst? 

 

De heer KOOPS (CDA): Nou, voorlopig blijft dat nog bij woorden en ik moet de datum nog maar zien. 

En het eerste punt, of ik vind dat bankieren een kerntaak is voor de gemeente. Ja, zoals elk bedrijf 

bankiert bij een systeembank en daarbij zelf de keuzes maakt waar te gaan bankieren en welke producten 

het afneemt, is het ook aan de gemeente, de gemeentelijke autonomie, die keuzes moet maken waar de 

gemeente gaat bankieren. Ik vind dat verder gaan dan dat de overheid voorschrijft waar dat zou moeten. 

Voorzitter, ik ga verder. Grote onzekerheden voor onze stad in de komende jaren. Het akkoord gaat daar 

volledig aan voorbij, want wij worden in 2015 verantwoordelijk voor de ondersteunende AWBZ-zorg die 

nu thuis en in de omgeving wordt geleverd. Het budget wordt met 25% gekort; een landelijke bezuiniging 

van 1,7 miljard euro structureel per jaar. In 2014 kunnen nieuwe klanten geen beroep meer doen op de 

bestaande huishoudelijke hulp in de Wmo. Voor mensen die er nu nog gebruik van maken wordt het een 

jaar later afgeschaft. Onze stad behoudt slechts 25% van het budget voor de maatwerkvoorziening en een 

bezuiniging van 1,1 miljard euro structureel, vanaf 2016. 

Het jeugdzorgbudget wordt in 2015 gedecentraliseerd en overgedragen aan de gemeente, met een extra 

bezuiniging van 150 miljoen euro, structureel per jaar. De Wet werken naar vermogen wordt omgevormd 

tot een participatiewet. Dat betekent aanpassingen in de Wajong, de WSW en efficiencykortingen. In 
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2014 een besparing van 60 miljoen euro en daarna structureel uiteindelijk een bedrag van 1,8 miljard euro 

per jaar. 

 

De VOORZITTER: De heer Sijbolts. 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, dank u, voorzitter. De heer Koops had het net over het BCF. Dat is 

dan inderdaad landelijk een korting van 550 miljoen euro. De gevolgen voor de gemeente, dat lees ik ook 

in de gemeentebrief die vanmiddag is verstuurd, lijken toch wel enigszins beperkt. 

 

De heer KOOPS (CDA): Ja, ik heb ook gezegd dat het nog niet helemaal te voorzien is wat dat gaat 

betekenen. Dus dat kan ik met u eens zijn. 

Dan is er ook nog een Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Die wordt afgeschaft. De 

regeling specifieke zorgkosten en de compensatie eigen risico zorgverzekeringswet samen vormen een 

bezuiniging van 1,3 miljard euro. Daar staat dan wel wat inkomenssteun tegenover, maar uiteindelijk: 

500 miljoen euro. Meer werk, minder middelen en minder mensen. Onze oproep aan de raad is om de 

onderhandelaars opnieuw aan het werk te zetten. Dat zal u na mijn verhaal wel duidelijk zijn. Wil onze 

stad sociaal en leefbaar blijven, dan hebben wij maar een signaal af te geven. Dit akkoord is voor 

Groningen niet acceptabel en daarom hebben wij een motie ingediend. 

 

De VOORZITTER: De heer Sijbolts. 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dank u wel, voorzitter. De heer Koops zegt: “Meer werk, minder 

middelen” en hij noemt daar ook de decentralisaties bij. Maar was het niet onder verantwoordelijkheid 

van ook het CDA in het vorige kabinet dat deze inzet is begonnen? Wat is dan daar uw mening over? 

 

De heer KOOPS (CDA): Jazeker, dat zal ik ook niet ontkennen en dat is ook allemaal afgesproken. 

Maar de decentralisaties worden nu door dit akkoord wel heel snel belast met de beslissing om de Wet 

HOF in te voeren, om de korting op het BCF te doen en om het schatkistbankieren in te voeren. En dat is 

ook ons een stap te ver. 

 

De VOORZITTER: De heer Koops? Niet meer? De heer Luhoff nog. 

 

De heer LUHOFF (D66): Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, geen gemeente wordt enthousiast over de 

Wet HOF, schatkistbankieren of het btw-compensatiefonds. En ook geen gemeente wordt enthousiast van 

de veranderingen die door de onderhandelingen van de VNG zijn gedaan, nu dit het resultaat is. Maar wat 

is het alternatief? Wat is uw alternatief? Dat is geen resultaat, onduidelijkheid of het zijn de oude 

maatregelen, zoals die in het regeerakkoord staan. Beide zijn volgens mij niet wat wij als gemeente op dit 

moment nodig hebben. 

 

De heer KOOPS (CDA): Het alternatief heb ik wel geduid. We moeten de onderhandelaars weer terug 

naar de tafel laten sturen. Als dat niet zou kunnen, zoals de rijksoverheid nu zegt, dan is dit niet meer dan 

een enquête. Dan is de uitkomst gewoon een wassen neus en die kan bij Madame Tussauds op de plank 

‘wassen neuzen’. 

 

De VOORZITTER: Dan is het woord aan de heer Leemhuis, GroenLinks-fractie. 

U hebt uw motie nog niet ingediend, mijnheer Koops. O, u hebt haar mij zo gegeven. Nee, u had 

inderdaad al bij het begin van uw termijn mij de motie gegeven. 

 

Motie (3): VNG-akkoord (CDA, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, SP) 
“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 januari 2013, besprekende de uitkomst 

van het akkoord tussen regering en de Vereniging Nederlandse Gemeenten, 

 

constaterende dat: 

- op 21 januari 2013 een onderhandelingsakkoord is gesloten tussen het kabinet en de VNG; 

- onze stad de gelegenheid heeft hierop uiterlijk 31 januari 2013 te reageren; 

 

overwegende dat: 

- dit akkoord voor onze stad grote financiële gevolgen heeft en daarom cruciaal is; 
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- er volgens de onderhandelingspartners ruimte voor investeringen blijft, het btw-compensatiefonds 

niet wordt afgeschaft en dat het wetsvoorstel schatkistbankieren wordt aangepast; 

- op deze stellingen veel, zo niet alles is af te dingen: zo wordt de Wet HOF onverkort ingevoerd 

maar zal dit technisch pas in 2016 z’n beslag kunnen krijgen, wordt de korting op het btw-

compensatiefonds van ruim 0,5 miljard euro verlegd naar het gemeentefonds en wordt er een 

plafond gesteld aan de omvang van dit fonds met dreigende aanvullende kortingen en wordt 

schatkistbankieren in de kern onverkort ingevoerd; 

- er al in de komende jaren nog een groot aantal decentralisaties zijn ingeboekt die gepaard gaan 

met grote financiële kortingen; 

- dit onderhandelingsakkoord onze ruimte verder beperkt om deze decentralisaties goed uit te 

voeren en daarom voor onze stad grote onzekerheden oplevert, een situatie waaraan dit akkoord 

volledig voorbijgaat; 

 

verzoekt het college: 

- niet in te stemmen met het bereikte akkoord en het bestuur van de VNG daarom te verzoeken de 

onderhandelaars opnieuw aan het werk te zetten; 

 

en gaat over tot de orde van de dag.” 

 

De VOORZITTER: Het woord is aan GroenLinks, de heer Leemhuis. 

 

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Voorzitter, dank u wel. In eerste instantie leek het akkoord dat de 

gemeenten en de provincies sloten met de regering over de Wet houdbaarheid overheidsfinanciën, 

schatkistbankieren en het btw-compensatiefonds wel redelijk. Een beetje geven, een beetje nemen. De 

pijn wordt een beetje verzacht en we kunnen verder. 

Maar als je preciezer kijkt naar de afspraken, is er sprake van grote onzekerheden en risico’s in het 

akkoord. Het belangrijkste bezwaar is dat het eigenlijk slechts een deelakkoord is, waarin op geen enkele 

wijze rekening wordt gehouden met de grote gevolgen die de decentralisaties van werk, jeugdzorg en 

maatschappelijke opvang zullen hebben op de gemeenten. De heer Koops heeft daarnet al vrij uitgebreid 

aangegeven wat daar de gevolgen van zijn. Om even een indicatie te geven: het Rijk besteedt aan die 

taken op dit moment 10 miljard euro en na decentralisatie is het idee dat daar 3,7 miljard euro vanaf gaat. 

Dat is een enorme slok, een enorme hap. En dat komt bovenop de bezuinigingen rond het btw- 

compensatiefonds, de Wet HOF en schatkistbankieren. En die onduidelijkheid is één, maar de gevolgen 

van de Wet HOF zijn slechts gedurende de zittingstermijn van deze regering beperkt. Daarna blijft deze 

gemeente, juist omdat ze zo’n hoog saldo heeft, volgens de norm van de Wet HOF, nog grote risico’s 

behouden op boetes. Dat is dus in die zin een openeindregeling. Alleen een begin van die periode is 

afgedekt. Men kan wel zeggen: “Het btw-compensatiefonds, dat is mooi, dat die bezuiniging daarop niet 

doorgaat.” Dat scheelt in verhouding de gemeente Groningen wel degelijk geld, maar desalniettemin is 

het nog steeds een aantasting van de budgetten via het gemeentefonds van om en nabij 7 miljoen euro van 

deze stad. Dat betekent ook dat daarin de autonomie en de slagkracht van deze gemeente wel ernstig 

worden beperkt. Nou zou je kunnen zeggen: “Het zijn tijden van bezuinigingen, het Rijk moet snijden en 

het begrotingstekort onder controle houden, dus we moeten als gemeente en provincies sowieso wat 

bijdragen.” Maar er wordt al bezuinigd, want het gemeentefonds en provinciefonds gaan al via de 

systematiek samen op, samen af. Dus het zijn bezuinigingen die er nog eens overheen komen. Ik hoop dat 

ik hiermee heb aangegeven wat de gevolgen zijn. Het zijn allemaal extra gevolgen. Het is de inperking 

van de autonomie van gemeenten, wederom. De gevolgen van de decentralisaties zijn nog niet in kaart 

gebracht. Kortom, mijn fractie stelt voor om dit onderhandelingsakkoord, ook wel bestuursakkoord, af te 

wijzen en dat is de reden waarom wij met het CDA de motie hebben ingediend. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: De heer Koops, VVD. 

 

De heer KOOPS (VVD): Voorzitter, mijn vraag is: u wilt terug naar de onderhandelingstafel. U neemt 

dus op de koop toe dat dat weer heel erg veel tijd gaat kosten, of wellicht dat het van hogerhand toch 

gewoon wordt doorgedrukt. Bent u dan niet bang dat allerlei grote projecten, investeringen voor deze stad 

die nu onder andere met behulp van provincie en anderen worden gedaan, dan in gevaar komen door een 

rücksichtslose toepassing van die Wet HOF? 
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De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Het gaat er hier om of wij dit onderhandelingsakkoord, of eigenlijk is 

het een onderhandelingsdictaat, accepteren of niet. Om de redenen die ik genoemd heb en ook de heer 

Koops, de andere heer Koops heeft die redenen genoemd, moet je het afwijzen. U kunt inderdaad een 

doembeeld schetsen van: het kan allemaal nog erger worden. Dat is dan in ieder geval voor de 

verantwoordelijkheid van het Rijk. En het is niet alleen de gemeente Groningen, ook de gemeente 

Arnhem heeft het afgewezen, Nijmegen, er is nog een aantal provincies dat dat heeft gedaan. Ik denk dat 

het ook een signaal vanuit de gemeenten en provincies kan zijn naar het Rijk om nog eens na te denken 

over de plannen die het heeft. 

 

De VOORZITTER: Dan is het woord aan wethouder Seton. Sorry, wethouder Schroor. 

 

Wethouder SCHROOR: Ach, het begint alle twee met S. Voorzitter, dank voor de vragen. Dit onderwerp 

verdient het natuurlijk ook om er goed bij stil te staan, want het gaat wel ergens over. Het college heeft 

goed naar het onderhandelingsakkoord gekeken en heeft ook gekeken waar we nu staan en waar we na dit 

akkoord staan. Dat natuurlijk ook in het licht van de rijksbezuinigingen die fors zijn, waarbij nog niet alle 

effecten duidelijk zijn. Er zit ook nog een aantal onzekerheden in de specifieke domeinen in het 

regeerakkoord, waarbij we nog geen zicht hebben op het effect daarvan op de domeinen waar het aan 

wordt doorgegeven. Kortom, vele onzekerheden. Dan: een deelakkoord, ja dat is het inderdaad. We 

hadden liever gezien dat er een package deal gemaakt was, want wij zien ook als college dat de drie 

decentralisaties gigantische klappen gaan geven, zoals de plannen er nu uitzien. Dat laat onverlet dat wij 

weten dat de VNG ook daar nog over onderhandelt. De kortingen die we, zeker in deze regio, niet alleen 

de stad Groningen maar ook in de hele regio Groningen, in de provincie Groningen, op ons af krijgen, 

zijn groot en misschien ook wel onverteerbaar. En dat akkoord dat daarover wellicht gesloten gaat 

worden in de toekomst, zal hier natuurlijk op die manier weer worden bekeken. 

Dit akkoord, en het is een deelakkoord, gaat over drie punten, waarbij onze conclusie is dat we er per 

saldo beter uitkomen. Ik zal u uitleggen waarom wij dat vinden. 

De Wet HOF heeft tijd gekocht, dat is eigenlijk het enige wat er gebeurd is. Tijd, met de uitspraak 

daaraan gekoppeld dat er in deze kabinetsperiode in ieder geval geen sprake zal zijn van boetes, ook niet 

voor die gemeenten of overheden die boven de EMU-norm zitten. Een langzamere ingroei en een heldere 

afweging aan het einde van deze kabinetsperiode in 2016 om te kijken waar we staan. Hoe staat het 

collectief van Nederland ervoor? Krijgen we ook een boete uit Europa? Dat is ook niet zeker. En worden 

die boetes dan ook nog eens een keer doorvertaald naar de lagere overheden? Allemaal onzekerheden, 

maar daarmee wel tijd gekocht die in dit opzicht waardevol is. Ik zal u zo uitleggen waarom die tijd ook 

een aspect is. 

Het tweede punt: geld. Het btw-compensatiefonds wordt niet afgeschaft. Het is natuurlijk zo dat die 

structurele korting wel wordt doorgevoerd en dat heeft ermee te maken dat de gemeenten meer geld uit de 

btw-compensatiepot hebben gehaald dan we er ooit zelf hebben in gestopt. Dat was ook heel lang goed 

voor ons, maar dat het Rijk in deze tijd zegt: “Wij moeten bezuinigen, dus wij gaan er ook een plafond 

aan koppelen”, ja, enig realisme geeft ons wel mee dat het in dat opzicht nog niet zo’n gekke gedachte is, 

ondanks dat wij het natuurlijk liever niet hadden gezien. Wij hadden daar liever onbeperkt uit kunnen 

putten. Het voordeel is natuurlijk wel dat wij die 20, 25 of 30 miljoen euro volgend jaar niet incidenteel 

hoeven op te lossen. Dat was anders per definitie een feit geweest. Ik wens ons dat, gelet op het beeld dat 

wij vandaag hebben gepresenteerd voor het komend jaar, en ik kan u verzekeren dat de jaren daarna ook 

zwaar zullen zijn, niet toe. Dus dat is toch wel een groot incidenteel voordeel. 

Schatkistbankieren, het klopt, de kern blijft overeind. Het raakt ons niet, want we zijn netto lener. Dat zal 

ook niet wijzigen, dus in die zin is het voor de positie van de gemeente Groningen geen overweging 

geweest om daar het akkoord op af te keuren. Vele overheden, met name de provincies doen dat wel, 

want die hebben daar namelijk een veel groter belang bij. We zijn ook solidair met hen, maar om als 

gemeente Groningen hierdoor ‘nee’ te zeggen, gaat ons als college een stap te ver. 

Dan wil ik nog het punt tijd kort toelichten, als laatste punt. 

 

De VOORZITTER: De heer Leemhuis. 

 

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. Nou kan ik me iets voorstellen bij wat u zegt 

over “de situatie van de gemeenten is anders dan die van provincies”. Inmiddels heeft ook zelfs het 

college van een gemeente als, niet zomaar een stad, Leiden, zelf aangegeven het akkoord niet te willen 

ondertekenen. Ik kan me niet zo goed voorstellen dat de overwegingen van een gemeente als Leiden niet 

ongeveer hetzelfde zouden zijn als van u als college. 
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Wethouder SCHROOR: En toch is het zo. Ja, wij kijken er toch iets anders naar dan de gemeente Leiden. 

En dat is maar goed ook, dat we in Nederland verschillende meningen mogen hebben. Maar ik wil u nog 

een ding ter overweging meegeven. Minister Dijsselbloem heeft al gezegd dat wij waarschijnlijk volgend 

jaar de 3% niet gaan halen. Hij heeft daarbij ook gezegd: “Ik ben op dit moment niet van plan een extra 

bezuinigingspakket te gaan introduceren bovenop wat er nu al in het regeerakkoord ligt.” Ik ben het met 

D66 eens: natuurlijk hadden wij het liever helemaal niet gehad, maar lieverbroodjes worden nu niet 

gebakken, maar het risico van het niet aanvaarden van het deelakkoord is stilstand, is in ieder geval nog 

een lange tijd van onzekerheid. En het risico is ook reëel, dat is ook uitgesproken, dat er wordt 

teruggevallen op de oude afspraak, namelijk het afschaffen van het btw-compensatiefonds. In het licht 

van die waarschuwende vinger, dat wij die norm van 3% niet gaan halen, dat er wellicht in de komende 

twee jaar mogelijk nieuwe bezuinigingen aan de orde zijn, zou ik het risico niet willen lopen dat een 

makkelijke prooi, namelijk het btw-compensatiefonds alsnog afschaffen, dan weer op de agenda komt. 

Dat alles overwegend gaf het college de doorslag om te zeggen: “Wij gaan hier wel mee akkoord.” 

Althans, dat is ons voorstel, want we hebben nog niet besloten, omdat we dit raadsdebat graag met u 

zouden willen afwachten. 

 

De VOORZITTER: De heer Leemhuis. 

 

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor de wethouder zeggen: “Liever 

maar kiezen voor zekerheid van voor onzekerheid”, maar zegt de wethouder niet zelf ook dat er nog een 

heel grote slok onzekerheid is, juist rond die decentralisaties? Ik heb net, ik heb de wethouder daar geloof 

ik nog niet over gehoord, ook gememoreerd dat de Wet HOF maar voor een paar jaar die boete er afhaalt. 

Met andere woorden: alweer grote onzekerheid na een paar jaar. Eigenlijk is het geen zekerheid. U heeft 

meer onzekerheid bij dit akkoord. 

 

Wethouder SCHROOR: Nee, voorzitter, wij vinden het resultaat van dit deelakkoord in ieder geval beter 

dan de uitgangspositie voor het deelakkoord. Dat is de balans die wij hebben opgemaakt. Maar ik ben het 

volstrekt met u eens, het college is het met u eens, dat de risico’s van de korting op de drie 

decentralisaties groot zijn. Die gesprekken die daarover plaats moeten vinden, daar maken wij ons echt 

grote zorgen over. Daar zullen we dus ook op die manier kritisch de VNG in blijven volgen om te kijken 

of daar ook een goed akkoord behaald kan worden met het Rijk. Maar die zorg is bij ons veel groter. 

Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dan is het woord opnieuw aan de heer Koops, en dat wilde hij ook al, zo te zien. 

 

De heer KOOPS (CDA): Ja, ik wilde even reageren op de antwoorden van de heer Schroor. Dank voor 

uw antwoord. Ik wil even in herinnering roepen dat de Wet HOF, ik heb het ook in mijn woordvoering al 

aangegeven, nog behandeld moet worden in de Tweede Kamer, en ook in de Eerste Kamer. Dus als men 

zegt: “De komende twee jaar hebben jullie niets te vrezen, we zullen geen boetes opleggen”, en dat is een 

gegeven dat u zelf naar voren bracht zo-even, dan kan dat ook helemaal niet, want die Wet HOF bestaat 

nog niet. Dat gaat zeker nog wel twee jaar duren. 

 

De VOORZITTER: Dan is het woord opnieuw aan de heer Leemhuis, als hij dat althans wil. 

 

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Ja, dank u wel, voorzitter. Heel kort. Ik kan me de positie van het 

college wel enigszins voorstellen. Het zegt dat het wil zoeken naar een beetje zekerheid. Alleen bestrijd ik 

dat er zoveel extra zekerheid bij zit. Ik vind het inderdaad een belangrijke toevoeging van de heer Koops 

dat de Wet HOF nog niet eens is aangenomen. Er is toch al een regering die geen meerderheid heeft in de 

Eerste Kamer, dus ook dat is nog lang niet zeker. Dus we accepteren al iets, dat leveren we al in, zonder 

te weten of het in wordt gevoerd. Dus ik blijf bij de suggestie aan de raad om de motie van CDA en 

GroenLinks te steunen. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Zijn er nog andere fracties die het woord wensen? Mevrouw Jongman. 

 

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben de balans ook opnieuw 

opgemaakt. Wij hebben ook even overleg gehad met de Tweede Kamerfractie: hoe zit het nou precies? 

Een aantal dingen wordt natuurlijk op landelijk niveau besloten. Maar gezien het feit dat de korting op het 
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gemeentefonds blijft, drie decentralisaties die er aankomen, de indeling naar de 100.000+gemeenten, de 

onduidelijkheid over andere bezuinigingen en de vraag: “Wat is de daadwerkelijke investeringsruimte 

binnen de Wet HOF?”, maakt dat we per saldo niet heel erg gelukkig zijn met dit akkoord en ons dus 

kunnen aansluiten bij de ingediende motie van CDA en GroenLinks. 

 

De VOORZITTER: De heer Luhoff. 

 

De heer LUHOFF (D66): Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de D66-fractie wordt ook niet gelukkig van 

dit akkoord. Zoals ik net in de interruptie al zei, denk ik dat er geen enkele gemeente blij is met het 

akkoord, met de maatregelen die hierin worden afgesproken. De heer Leemhuis zei het eigenlijk al, het is 

inderdaad een aantasting van de gemeentelijke autonomie en het is per definitie natuurlijk 

disproportioneel om buiten de trap-op-trap-af-systematiek extra te bezuinigen op het gemeentefonds. 

Maar goed, dat is nou eenmaal zo. Deelakkoorden zijn ook nog niet gesloten, ook een belangrijk punt. 

Het ene grijpt natuurlijk wel in het andere. Toch zijn er ook wel een aantal positieve punten te noemen. 

Een aantal zaken wordt afgezwakt of geeft iets meer ruimte en het geeft in ieder geval op deze punten 

duidelijkheid. Duidelijkheid die wij als gemeente hard nodig zullen hebben om de komende maanden de 

discussies over de financiële positie van de gemeente Groningen goed te kunnen voeren. De trap-op-trap-

af-systematiek komt weer een beetje terug, kunnen we lezen, al ben ik daar wat sceptisch over. Een paar 

jaar geleden zei het Rijk dat ook. 

 

De VOORZITTER: De heer Leemhuis. 

 

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Ja, u zegt het eigenlijk zelf al. Als je het akkoord heel goed leest staat 

er: we gaan ons inspannen om het hierna alleen bij trap op trap af te laten, maar er is geen enkele garantie 

in dit akkoord. Dus wederom een onzekerheid in het akkoord. 

 

De heer LUHOFF (D66): Dat heb ik ook gezegd. Maar die zekerheid is er nooit, denk ik, in afspraken 

met het Rijk. Dat hebben we dus ook al eerder gehad met afspraken met het Rijk, dat die soms maar een 

geldigheid van een paar maanden hebben. Maar nog steeds is dit akkoord beter dan dat wat er lag. Onze 

inschatting is dat we er niet zo heel veel meer uit hadden kunnen slepen, ook al hadden we beter ons best 

gedaan. 

Nog even over de Wet HOF. De heer Leemhuis geeft aan dat er onzekerheid is over het boven de markt 

hangen van een boete over een aantal jaren. Het brengt onzekerheid, dus het is onzeker. Ja, dat klopt, er 

zit ook een onzekerheid aan. Maar het is wel goed dat we de komende jaren in ieder geval die afspraak 

kunnen maken om te monitoren of het inderdaad kan. Mocht het de gemeente nu niet lukken, dan is ook 

de afspraak om het gewoon stop te zetten, de verdere verlaging van de drempel. Dat zijn afspraken die je 

kunt maken. Als het Rijk een van die afspraken niet kan nakomen omdat een Eerste Kamer of een 

Tweede Kamer toch niet zal instemmen, dan is het Rijk ook aan zet, lijkt mij, om daarvoor met een 

oplossing te komen. Vooralsnog, helaas, maar het moet maar. 

 

De VOORZITTER: De heer Baldew. 

 

De heer BALDEW (PvdA): Ja, voorzitter, ik had een hele woordvoering voorbereid en de wethouder 

heeft keurig, zonder mijn woordvoering te hebben gelezen, antwoord gegeven op al mijn vragen. Bij 

dezen complimenten. Ook jammer dat mijn woordvoering hiermee is komen te vervallen. Afijn, het zij 

zo. 

 

De VOORZITTER: Verder nog? De heer Koops, VVD. 

 

De heer KOOPS (VVD): Ja, voorzitter, dank voor de duidelijke beantwoording. Onder aanvoering van 

een CDA-minister zijn we terechtgekomen in een zeer rigide begrotingsdiscipline, die wij op zich 

steunen. Het is op zichzelf ook niet helemaal onbegrijpelijk dat medeoverheden daar hun deel in moeten 

nemen. Dat geldt helaas ook voor deze gemeente. Als het oorspronkelijke voornemen doorgang had 

gevonden, dan zouden we dus gewoon die 25 miljoen euro, zoals de wethouder aangeeft, moeten 

aftikken. Dat is in wezen dus wat CDA en GroenLinks voorstellen, naar onze mening. Dat gezegd 

hebbende, zijn wij van mening dat dit een, in deze tijd gezien, niet onredelijk compromis is. Met alle 

zorgen die er wel degelijk ook blijven, zullen wij de motie niet steunen. 
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De VOORZITTER: De heer Koops. 

 

De heer KOOPS (CDA): Voorzitter, mag ik een vraag stellen aan de heer Koops? Is de heer Koops met 

mij van mening dat er een signaalwerking van uitgaat dat een groot gedeelte van de gemeenten en 

provincies en wellicht waterschappen, dat weet ik nog niet, hier het signaal afgeeft dat dit niet acceptabel 

is? Is dat voor de VVD, waarvan zo is gebleken, bij het begin van de regeerperiode II, dat zij kan luisteren 

en zaken kan terugdringen waarvan ze eerst heeft gezegd: zo gaat het, ik denk maar aan de zorgpremie, 

geen reden om gewoon te proberen om massaal te zeggen: dit is niet acceptabel? 

 

De heer KOOPS (VVD): Ik denk, voorzitter, dat wij hier zitten voor de belangen van deze gemeente. 

Deze gemeente heeft een lege schatkist, dus vanuit onze optiek is dat niet relevant, het schatkistbankieren. 

We hebben een kortetermijnbelang daar waar het het btw-compensatie betreft. En het derde punt is, waar 

u steeds niet op ingaat, dat grote projecten, grote investeringen in deze regio, in deze stad mede worden 

gedaan vanuit fondsen van bijvoorbeeld de provincie. De Wet HOF zou dat volledig op slot zetten. Dat is 

de afweging die wij maken en dat maakt dat wij kunnen leven, niet enthousiast zijn, maar kunnen leven 

met het gevonden compromis en de motie niet zullen steunen. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: De heer Luhoff. De heer Leemhuis nog een keer en dan de heer Luhoff. 

 

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Een korte vraag. We hebben al een keer eerder een bestuursakkoord 

gehad dat de VNG met grotere, overweldigende meerderheid heeft afgewezen. U zegt eigenlijk: “We 

moeten het maar doen, anders krijgen we het nog erger.” Er is ook niet zo verschrikkelijk veel 

overgebleven van het toenmalige dreigement van het toenmalige regering dat het allemaal veel ergere 

dingen zou doen, dus u projecteert ook nog eens een keer problemen die er misschien niet zijn. 

 

De VOORZITTER: De heer Koops. U hoeft niet te reageren. 

 

De heer KOOPS (VVD): Ik ga uit van de merites van dit dossier, voorzitter. Er ligt een brief voor met een 

helder voorstel van uw college. Ik weet ook uit andere bron dat er een enorme lobby is geweest om 

überhaupt beweging te krijgen in het standpunt van de regering inzake de Wet HOF. Dus in dat licht 

bezien, nogmaals, lijkt ons dit een aanvaardbaar compromis. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Verder nog behoefte? Mevrouw Van Gijlswijk 

 

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Dank u wel, voorzitter. De Wet houdbare overheidsfinanciën vloeit 

voort uit het Europees begrotingsfetisjisme. Deze wet moet een oplossing zijn voor een niet bestaand 

probleem. In ons land kennen we namelijk geen lokale overheden met uit de hand gelopen schulden. 

Decentrale overheden zijn al verplicht een sluitende begroting te presenteren. Gemeente kunnen bij 

financieel wanbeheer onder toezicht van de provincie worden geplaatst en uiteindelijk leveren decentrale 

overheden al een inspanning aan het terugdringen van het zogenaamde EMU-tekort. Ik zei al: de wet lost 

geen probleem op, maar creëert een aantal nieuwe, en dan met name investeringen. Investeringen komen 

onder druk, gemeenten hebben door de crisis, de overheveling van taken, de kortingen van het Rijk al 

moeite genoeg om hun begroting rond te krijgen. De manier waarop de landelijke overheid hier 

bezuinigingen op lokaal niveau wil afdwingen, is wat mijn fractie betreft ondoordacht en kan een hoop 

schade aanrichten. De Wet HOF zien wij niet zitten, die krijgt een minnetje. Schatkistbankieren plaatst 

mijn fractie voor een dilemma. We hechten enerzijds grote waarde aan de autonomie van gemeenten en 

anderzijds zijn overtollige middelen van gemeenten niet bedoeld om er rendement mee te maken en 

moeten gemeenten al helemaal niet gaan speculeren met hun centen om de begroting op orde te krijgen. 

Dat tegen elkaar afwegend, vinden wij het uitgangspunt safety first het allerbelangrijkste en zijn wij voor 

het schatkistbankieren. Een plusje. Het kabinet is, zoals we weten, bereid om af te zien van het btw-

compensatiefonds, maar er staat wel een structurele korting van 550 miljoen euro op gemeente- en 

provinciefonds tegenover. Want hoe je het ook wendt of keert, dit kabinet wil hoe dan ook bezuinigen. 

Het is ons een raadsel hoe de VNG hiermee akkoord heeft kunnen gaan en wat ons betreft heeft de VNG 

op dit punt heel erg slecht onderhandeld. Een minnetje. 

Het akkoord is een totaalpakket, maar als u goed heeft geteld, komt het rapport van mijn fractie uit op een 

plus en twee minnetjes. Groningen moet dus niet instemmen met dit akkoord. 
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De VOORZITTER: Ik moet nog melden dat mevrouw Koebrugge al even geleden de vergadering heeft 

verlaten. Die komt overigens ook terug. De heer Baldew. De heer Sijbolts. 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dank u, voorzitter. Ik zit nog steeds niet bij de PvdA. Ook de 

Stadspartij is niet helemaal gelukkig met het voorliggende VNG-akkoord. Met name de onzekerheid die 

er nog ligt rond de decentralisaties, daar hebben wij toch wel veel zorgen bij. Maar daar moet natuurlijk 

nog flink over onderhandeld worden. Afwijzen op dit moment van dit akkoord leidt mogelijk tot het 

afschaffen van het btw-compensatiefonds en mogelijk tot extra bezuinigingen en er is toch wel in enige 

zin tegemoetgekomen aan de onderhandelaars van de VNG. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Van Gijlswijk. 

 

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, weet u, mijnheer Sijbolts, die argumenten van het kabinet 

zijn eigenlijk pure chantage. “Als wij niet akkoord gaan, dan krijgt u dit niet en dan gebeurt er dit en dan 

gebeurt er dat.” Weet u nog, toen het ging over het bestuursakkoord, waar onder andere maatregelen over 

de sociale werkvoorziening in waren opgenomen? Dat is massaal weggestemd en tot op heden gelukkig 

nog niet doorgevoerd. Waar bent u bang voor? Gaat u maar akkoord onder druk van zo’n dreigement? 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Nou, op de eerste plaats ben ik niet zo snel bang. Ik heb met name de 

collegebrief, die het college ruim op tijd stuurde vanmiddag, uitvoerig gelezen. Dreigbrieven van het 

kabinet heb ik niet ontvangen, dus ik ben daar niet zo gevoelig voor. Wat ik zei: er is volgens mij aardig 

tegemoetgekomen aan de onderhandelaars. Het deelakkoord is, zoals het college ook al aangaf, beter dan 

het eerdere voorstel en het college horende, zien wij ook geen reden om tegen het akkoord te stemmen. 

Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Anderen nog? De heer Van Rooij. 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Dank u wel, voorzitter. De heer Koops van de VVD zei net 

ongeveer zoveel als: je moet hier denken als raadslid van Groningen, we zitten hier voor de belangen van 

Groningen. Als ik denk in het belang van Groningen, kan ik dit akkoord niet steunen. Ik zie ook wel dat 

er bezuinigd moet worden en je kunt van alles vinden van de bezuinigingen vanuit Den Haag, daar ga ik 

mij nu niet over uitlaten. Dit akkoord is in mijn ogen maar een marginale verbetering en de 

investeringsruimte van de gemeente komt hiermee onder druk en autonomie wordt ingeperkt. Ik kan niet 

instemmen met dit akkoord, dus ik stem mee met de motie die is ingediend door het CDA en GroenLinks. 

Dank u. 

 

De VOORZITTER: Dan heb ik, dacht ik, iedereen gehad en is het woord nog een keer aan wethouder 

Schroor. 

 

Wethouder SCHROOR: Ja, voorzitter, dank. Dank voor de reacties ook. Ik kan mij heel goed voorstellen 

dat er in de raad de opvatting heerst van de minnetjes. Twee minnetjes, een minnetje, een klein plusje, 

want het is natuurlijk ook zo: dit akkoord is geen dikke plus. Sterker nog, op geen van de drie punten is 

het een dikke plus. Alleen, en dat speelt wel een rol in deze tijd van economische recessie, waarbij we 

zeker in de jaren 2015 en 2016 nog dikke minnen gaan meemaken, als je kijkt naar het risico van het 

akkoord niet aanvaarden, dan kun je zeggen: “Het is een blanco cheque, wij weten het niet, er kan van 

alles uitkomen, misschien nog wel iets veel beters.” Maar wat we wel in zicht hebben, is dat het ook nog 

veel slechter kan zijn. Als je dan kijkt naar de positie van Groningen, naar onze financiële positie, als het 

gaat om de btw-compensatie, het risico dat op zeer korte termijn gelopen wordt, om 35 tot 40 miljoen 

euro te moeten aftikken, in een tijd dat we weten dat het Rijk aan zijn de 3%-norm niet gaat voldoen in 

Europa, wat ze er ook allemaal van vinden, vindt het college toch dat er een klein plusje is op dit akkoord. 

Dat is ook de conclusie van het college: een klein plusje met heel veel vraagtekens, met name in de drie 

decentralisaties. Maar goed, daar wil ik het dan bij laten. Het college blijft bij het kleine plusje en stelt 

daarom de raad voor om met het akkoord in te stemmen. 

 

De VOORZITTER: Kunnen we dan gaan stemmen over de motie? Kunnen we de motie ook nog even te 

zien krijgen? Er is behoefte bij de heer Baldew om een stemverklaring af te leggen. De heer Baldew. 
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De heer BALDEW (PvdA): Ja, voorzitter, we zijn het eens met het college dat dit akkoord een klein 

plusje is. Laten we zeggen, een zesje. Wij zullen deze motie dan ook niet steunen, want deze motie dreigt 

in de ogen van het college onze meerjarenbegroting gigantisch onder druk te zetten. En daar hebben we 

op dit moment, in deze onzekere tijden, geen behoefte aan. Dus we zullen de motie niet steunen, 

voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Verder nog behoefte? Niet? Dan gaan wij nu stemmen over de motie, 

die u nu ook ziet. Wie steunt de motie op stuk 3? Dat zijn GroenLinks, de SP, Student en Stad, de 

ChristenUnie, PvdD en CDA. De motie is verworpen. 

 

We schorsen de vergadering tot 20.15 uur. 

 

(Schorsing 19.08 uur – 20.19 uur) 

 

De VOORZITTER: Wilt u weer gaan zitten? Ik heropen de vergadering. 

 

4. Initiatiefvoorstellen 

 

N.v.t. 

 

5. Ingekomen stukken 

 

5.a: Lijst met ingekomen collegebrieven 

 

LIJST VAN ONTVANGEN COLLEGEBRIEVEN VOOR DE RAAD VAN 

30 januari 2013 

 

Nr.  Onderwerp Ontvangen d.d.  Advies/afhandeling  

1. Ontwikkelingen Muziekschool - 

Kunstencentrum 

19-12-2012 via cie. O&W 

2. Kunststof hergebruik 2011 20-12-2012 via cie. B&V 

3. Benoeming jury stadsdichter 2013-2015 20-12-2012 via cie. O&W 

4. Evaluatie hoog water januari 

2012/informatie 

20-12-2012 via cie. F&V 

5. Informatie over de vestiging van een 

Stip in de binnenstad 

20-12-2012 via cie. O&W 

6. Update Wielewaalplein - De Groenling 20-12-2012 via cie. R&W 

7. Innovatienota 2013 21-12-2012 via cie. W&I 

8. Lift informatiecentrum Grote Markt 20-12-2012 via cie. R&W 

9. Aanpak Heerden - plan van aanpak 

Doornbosheerd en Barmaheerd 

21-12-2012 via cie. R&W 

10. TCN 21-12-2012 via cie. R&W 

11. Herinrichting Rabenhauptstraat en 

Geulstraat (ged.) 

21-12-2012 via cie. B&V 

12. Attero - einde inbestedingstraject 21-12-2012 via cie. B&V 

13. Evaluatierapport ‘dwars door 

verbanden’, aanpak 

multiprobleemgezinnen 

21-12-2012 via cie. O&W 

14. Voortgangsrapportage 2012-III 21-12-2012 alle commissies 

15. Uitstel aanbieding grondexploitatie 

Meerstad 

21-12-2012 via cie. R&W 

16. Ter informatie: brief aan stuurgroep 

Regio Groningen Assen 

21-12-2012 via cie. B&V 

17 Stand van zaken regionalisering 

brandweer 

02-01-2013 via cie. F&V 

18. Vervolg situatie Gsb 08-01-2013 via cie. R&W 

19. Reactie op brief OR OCSW  10-01-2013 via cie. O&W 

https://groningen.notudoc.nl/admin/collegebericht_edit.cgi/action=view/id=8387
https://groningen.notudoc.nl/admin/collegebericht_edit.cgi/action=view/id=8387
https://groningen.notudoc.nl/admin/collegebericht_edit.cgi/action=view/id=8387
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d.d. 20 december 2012 

20. Herijking uitvoeringsplan Kansen voor 

jonge kinderen 

10-01-2013 via cie. O&W 

21. Informeren raad over dekkingsvoorstel 

Theater De Steeg 

10-01-2013 via cie. O&W 

22. Decentralisatie jeugdzorg 10-01-2013 via cie. O&W 

23. Situatie NLA wijkteam De Weijert 10-01-2013 via cie. R&W 

24. Plan van aanpak ouderenhuisvesting 10-01-2013 via cie. R&W 

25. Ontwerpbestemmingsplan ‘Ruskenveen 

2012’ 

10-01-2013 via cie. R&W 

26. Ontwerpbestemmingsplan 

Sontweggebied-Damsterdiep 

10-01-2013 via cie. R&W 

27. Aanpassing jaarresultaat OV Bureau 

2011 

16-01-2013 via cie. B&V 

28. Aanloopproblemen vervoer (Wmo en 

Wsw) 

18-01-2013 via cie. O&W 

29. Motie gespreide betaling OZB 18-01-2013 via cie. F&V 

30. Resultaten najaarsinspectie 

kastanjeziekte 

18-01-2013 via cie. B&V 

31. Verwijdering houtopstand i.v.m. 

Renovatie Sportcentrum Kardinge fase 2 

18-01-2013 via cie. O&W 

32. Groengevolgen reconstructie Sontweg, 

tussen Europaweg en Sontplein 

18-01-2013 via cie. B&V 

33. Toezeggingen n.a.v. herziene grexen: 

tijdelijke bestemming op natuur op 

braakliggende terreinen 

22-01-2013 via cie. R&W 

 

 

34. Collectieve festiviteitendagen 2013 22-01-2013 via cie. F&V 

35. Tijdelijke benoeming lid college van 

bestuur O2G2 

22-01-2013 via cie. O&W 

36. Toezegging: reactie platform Cultureel 

Erfgoed op de gewijzigde welstandsnota 

22-01-2013 via cie. W&I 

37. Woningsplitsingen, bouwbesluit 2012 en 

15%-norm 

22-01-2013 via cie. R&W 

 

38. Damoclesbeleid 23-01-2013 via cie. F&V 

39. Ontwikkelingen Stadstoezicht 24-01-2013 via cie. F&V 

40. Uitvoeringsprogramma Toezicht en 

Handhaving Stadstoezicht 

24-01-2013 via cie. F&V 

41. Verrekening boete bij recidive 

bijstandsfraude 

24-01-2013 via cie. W&I 

42. Beleidsregels bouwhinder 24-01-2013 via cie. B&V 

43. Afbouw gesubsidieerde arbeid/200 

banenplan 

24-01-2013 via cie. W&I 

44. Terugdringen verbruik 

wegwerpdraagtasjes 

29-01-2013 via cie. B&V 

45. Informatie over uitkomsten financieel 

onderhandelaarsakkoord 

30-01-2013 Wordt betrokken bij 

agendapunt 3b. 

 

5.b: Lijst met ingekomen overige stukken 

  

LIJST VAN ONTVANGEN OVERIGE INGEKOMEN STUKKEN VOOR DE RAAD 

VAN 30 januari 2013 

 

Nr.  Afzender  Ontvangen d.d.  Advies/afhandeling  

1 Provincie Groningen, Begroting 2013; 

repressief toezicht 

20-12-2012 Tkn. 

2 Energy Valley, Presentatie voortgang 

Energy Valley aan Provinciale Staten en 

21-12-2012 Tkn. 
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gemeenteraad 

3 Burgerzaken, Benoeming van mevrouw 

Temmink als vervangend raadslid. 

21-12-2012 Tkn. 

4 OR OCSW, Reactie op raadsbrief 

Muziekschool 

02-01-2013 Tkn. 

5 Kopiebrief burger Oude Pekela aan 

meerdere gemeentes, N33 

02-01-2013 Tkn. 

6 Griffier gemeente Haaksbergen, motie 

Bezorgdheid over kabinetsplannen 

toekomst AWBZ en Wmo 

02-01-2013 Tkn. 

7 Directie Kinderdagverblijf de 

Blokkendoos, brandbrief  

02-01-2013 Tkn. 

8 Kopiebrief van Bijbelgelovende 

baptisten aan Milieudienst, Ontheffing 

flyerverbod 

04-01-2013 Tkn.  

9 Kopiebrief van burger aan 

burgemeester, Toestand Martinikerkhof 

04-01-2013 Tkn. 

10 Gemeentelijke Ombudsman, 

Eindrapport klachtenonderzoek 

SOZAWE 

09-01-2013 Tkn. 

11 Kopiebrief van dhr. Eikenaar aan de 

voorzitter van de gemeenteraad, 

Beëindiging raadslidmaatschap 

10-01-2013 Tkn. 

12 Huurderscomité Buurtstallingen 

Groningen, Verzoek herziening 

huurprijs parkeerplaats buurtstallingen. 

16-01-2013 Tkn. 

13 Kopiebrief van Directeur Project 

RegioTram aan college, Afronding 

project RegioTram 

21-01-2013 Tkn. 

14 Kopiebrief van 

Scheidsrechtersvereniging Groningen 

en Omstreken aan KNVB Noord, Open 

brief met suggesties Groninger 

scheidsrechters inzake respect. 

22-01-2013 Tkn. 

15 Brief burger, Afscheidsfeest wethouders 22-01-2013 Tkn. 

16 Stichting Michael-Wings, Stichting 

Michael-Wings en UMCG, internet aan 

bed op kinderafdelingen 

22-01-2013 Tkn. 

17 Gemeente Westland, raadsmotie, 

collegebrief en persbericht Westland 

inzake Schijnconstructies 

Arbeidsmigranten 

23-01-2013 Tkn. 

 

18 Tweetal burgers, Toekomst stedelijke 

Muziekschool 

25-01-2013 Tkn.  

19 Gemeentelijke Ombudsman, 

Eindrapport klachtenonderzoek college 

25-01-2013 Tkn. 

 

De VOORZITTER: Kunt u instemmen met zoals het nu is voorgelegd, wat afhandeling betreft? Dat is het 

geval. Dan is aldus besloten.  

Ik moet u overigens melden dat heer Kelder de vergadering heeft verlaten. Mevrouw Koebrugge is weer 

terug en wethouder Van Keulen ook. 

 

6. Conformstukken 

 

6.a: Slotcalculaties 2012 Sportpark de Hoogte en Zilverlaan 

(raadsvoorstel 20 november 2012, GR12.3391954) 
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De VOORZITTER: Kunt u instemmen met zoals het nu is voorgelegd? Dat is het geval. Dan is aldus 

besloten. 

 

6.b: Revitalisering Hoendiep: uitvoeringsplan en kredietaanvraag 

(raadsvoorstel 20 december 2012, GR12.3429341) 

 

De VOORZITTER: Kunt u instemmen met wat is voorgelegd? Dat is het geval. Aldus besloten. 

 

6.c: Uitbreiding P+R Haren, eerste fase 

(raadsvoorstel 30 november 2012, GR12.3401291) 

 

De VOORZITTER: U kunt instemmen? Aldus besloten. 

 

6.d: Invoering betaald parkeren tijdelijk P+R-terrein nabij station Europapark 

(raadsvoorstel 20 december 2012, GR12.3429060) 

 

De VOORZITTER: U kunt instemmen? Aldus besloten. 

 

6.e: Vaststelling bestemmingsplan Friesestraatweg-Hoogeweg 

(raadsvoorstel 13 december 2012, GR12.3419350) 

 

De VOORZITTER: U kunt instemmen? Aldus besloten. 

 

6.f: Vaststelling bestemmingsplan Pop Dijkemaweg 

(raadsvoorstel 14 december 2012, GR12.3419203) 

 

De VOORZITTER: U stemt in? Aldus besloten.  

 

6.g: Vaststelling bestemmingsplan Pleiadenlaan-oost 1 

(raadsvoorstel 7 december 2012, GR12.3410671) 

 

De VOORZITTER: U stemt weer in. 

 

6.h: Herziene exploitatiebegroting Corporatieve Herstructurering Oosterparkwijk (grijs/groen) 2012 

(raadsvoorstel 30 november 2012, GR12.3402436) 

 

De VOORZITTER: De bekrachtiging van de geheimhouding van de bijlage is opgenomen in het dictum. 

U stemt in met wat is voorgelegd. 

 

6.i: Herziene exploitatiebegroting Complex Hergebruik Grond. 

(raadsvoorstel 22 november 2012, GR12.3391959) 

 

De VOORZITTER: U stemt in. Aldus besloten. 

 

7. 1-minuut interventies 

 

7.a: Startersleningen Meerstad (GR12.3401290) (wordt 8.b-13) 

 

De VOORZITTER: Dit agendapunt was verschoven, zoals ik bij het begin van de agenda heb 

meegedeeld. 

 

7.b: Wijziging legesverordening voor het heffen van leges voor de aanvraag van een 

gehandicaptenparkeerkaart en een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. 

(raadsvoorstel 14 december 2012, GR12.3419204). 

 

De VOORZITTER: Dit agendapunt was komen te vervallen. 

 

7.c: Beantwoording schriftelijke vragen Stadspartij over geluidsoverlast evenementen. 
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De VOORZITTER: Wie mag ik daarover het woord geven? Dat is de heer Sijbolts van de Stadspartij. Het 

woord is aan de heer Sijbolts van de Stadspartij. 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dank u wel, voorzitter. De beantwoording van het college in de 

commissie stemde ons eigenlijk al behoorlijk tevreden. Er is aandacht voor de problemen van 

geluidsoverlast en er lijkt bij de totstandkoming van de evenementennota voor de drafbaan rekening te 

worden gehouden met onze zorgen hierover. Of dit voldoende is, bespreken we dan. 

Ook is het op zich positief dat uit controles en handhaving blijkt dat vastgestelde normen niet worden 

overschreden. Organisatoren houden dus wel rekening met de geldende regels. Helaas blijkt dat de 

geldende regels wel tot veel overlast leiden op sommige plaatsen, iets wat natuurlijk ook niet in alle 

gevallen te voorkomen is. Ja, met de kennis van nu zouden wij bij de vaststelling in 2010 waarschijnlijk 

anders hebben gestemd. Bij de vaststelling van de nota in 2010 is een evaluatie beloofd in 2012. Dit is 

uiteindelijk een terugblik geworden. Zoals ik inmiddels heb begrepen, wordt de volledige evaluatie van 

de nota Feesten in balans op korte termijn lastig, maar is het probleem bij het college wel aardig duidelijk. 

Daarom dien ik samen met het CDA, de ChristenUnie, de Partij voor de Dieren en GroenLinks een motie 

in om de problemen voldoende in kaart te brengen. Toch hoor ik nog wel graag van het college wanneer 

de nota Feesten in balans volledig gaat worden geëvalueerd. Dank u wel. 

 

Motie (4): Overlast feesten in balans II (Stadspartij, CDA, de ChristenUnie, Partij voor de Dieren 

en GroenLinks) 
“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 januari 2013, 

 

constaterende dat: 

- Groningen een levendige en leefbare stad wil zijn waar veel Stadjers plezier kunnen beleven aan 

de evenementen in de stad; 

- in 2010 de nota Feesten in Balans II is vastgesteld; 

- er in 2011 een terugblik is geweest op deze nota, maar geen, zoals in 2010 door het college 

toegezegde, evaluatie; 

- in deze terugblik niet is ingegaan op de gevolgen van de 85 dB(A)-norm; 

- er veel klachten van overlast zijn onder de Stadjers; 

 

overwegende dat: 

- een volledige tussentijdse evaluatie veel capaciteit kost van het gemeentelijke personeel; 

- de ervaren problemen met name gaan over de langdurigheid van evenementen en overlast van 

geluid; 

 

verzoekt het college: 

- de problemen voldoende in kaart te brengen en aan de raad kenbaar te maken; 

 

en gaat over tot de orde van de dag.” 

 

De VOORZITTER: De motie maakt deel uit van de beraadslagingen. Dan is het woord aan mevrouw 

Temmink van de SP. 

 

Mevrouw TEMMINK (SP): Dank u wel, voorzitter. Twee jaar geleden leken politici Oost-Indisch doof 

voor de argumenten om de decibelnorm niet te verhogen. De SP steunde de motie Feesten in balans niet, 

omdat er te veel amendementen opkwamen die voor ons niet acceptabel waren. Afgelopen zomer kwam 

geluidsoverlast weer op de agenda, na veel klachten. Feesten worden voor ons niet gemaakt door de 

volumeknop wagenwijd open te zetten. Wel door het publiek, de aankleding of de mate van exclusiviteit. 

Mensen van tevoren informeren, zoals sommigen opperden tijdens de commissie, is voor de SP niet 

genoeg. Als de buurvrouw een feest geeft en aankondigt, is de tolerantiegrens misschien hoger, maar als 

ze om vier uur ‘s nachts Gangnam Style staat te springen, wordt ook de badjas aangetrokken om te vragen 

of het misschien iets minder kan. De SP houdt van rust en van goede feesten, is trots dat Groningen de 

tweede dancestad is, na Amsterdam. We hebben in de stad organisatoren die zulke populaire feesten 

organiseren dat Groningen aantrekkelijk blijft voor jongeren. 
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Om dit te behouden dienen we een tweetal moties in, zodat we handhaafbare regels kunnen stellen om de 

stad rustiger te houden, waar mensen veel overlast ondervinden. En om samen met organisatoren te kijken 

naar hoe we feesten ook op een andere manier kunnen invullen, zonder dat de volumeknop op 10 hoeft. 

 

 Motie (5) (SP, GroenLinks) 

“De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 30 januari 2013 besprekende het 

agendapunt ‘beantwoording schriftelijke vragen Stadspartij over geluidsoverlast evenementen’, 

 

overwegende dat: 

- dancefeesten een steeds belangrijkere en populairdere rol in het Groningse uitgaansleven 

innemen; 

- er steeds vaker vraag is naar nieuwe vormen om deze feesten te geven qua locatie; 

- feesten van deze orde soms lastig een plek te geven zijn; 

- de organisatoren van deze evenementen aangeven graag met de gemeente hierover van gedachten 

te wisselen; 

 

van mening dat: 

- er ruimte moet zijn voor vernieuwende initiatieven in de stad; 

- in samenspraak met organisatoren tot een beter plan gekomen kan worden; 

 

verzoekt het college: 

- in gesprek te gaan met de organisatoren om te kijken of er een mogelijkheid is de vraag naar 

bijzondere feestlocaties meer in overeenstemming te brengen met gemeentelijk beleid en de 

wensen van de inwoners van de stad; 

 

en gaat over tot de orde van de dag.” 

 

Motie (6) (SP, PvdA) 
“De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 30 januari 2013 besprekende het 

agendapunt ‘beantwoording schriftelijke vragen Stadspartij over geluidsoverlast evenementen’, 

 

overwegende dat: 

- de drafbaan als locatie en de bijbehorende vergunning niet onder het regime van de nota Feesten 

in balans II valt; 

- de geluidsoverlast van evenementen die op de drafbaan in het Stadspark plaatsvinden zeker de 

afgelopen twee jaar tot veel klachten van Stadjers hebben geleid; 

- het college de wens heeft juist de drafbaan te ontwikkelen naar een evenemententerrein; 

 

van mening dat: 

- de vergunning voor de drafbaan in lijn moet worden gebracht met de uitgangspunten van Feesten 

in balans II, te weten een goed evenwicht tussen een levendige stad met aansprekende 

evenementen en het woongenot van Stadjers zonder bovenmatige overlast; 

 

verzoekt het college: 

- om binnen drie maanden met een voorstel te komen waarbij de vergunning voor de drafbaan in 

lijn met de uitgangspunten van Feesten in Balans II wordt gebracht; 

 

en gaat over tot de orde van de dag.” 

 

De VOORZITTER: De moties maken deel uit van de beraadslagingen.  

Is er iemand anders die het woord wil? De heer Van Rooij, Student en Stad. 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Voorzitter, in de commissie is dit onderwerp al zeer uitgebreid 

besproken. Gezien de agendering als 1-minuutinterventie is de tijd om de discussie nu over te doen niet 

voorhanden. Dat is ook niet nodig, mijns inziens. In de commissie bleek al dat er geen raadsmeerderheid 

is voor een tussentijdse vroegtijdige evaluatie van de nota. Ik wil graag van deze minuut gebruikmaken 

om te benadrukken dat een oplossing voor het probleem van de geluidsoverlast niet per se in een 

verandering van de regelgeving hoeft te liggen. 



 

Verslag 30 januari 2013

42

 
36 

Organisatoren hebben echt niet als doel om de stad te terroriseren, maar willen juist de stad verrijken met 

mooie evenementen. In een interview in het Dagblad van het Noorden, een paar maanden geleden, liet de 

organisator van het veelbesproken KopjeK al weten dolgraag met de gemeente om de tafel te willen gaan 

om te praten over alternatieve locaties die minder overlast tot gevolg zouden hebben. De motie van de SP 

om in overleg te treden met de vaak goedwillende organisatoren is in onze ogen dan ook een veel betere 

oplossing dan een vroegtijdig aanpassen van de regelgeving. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: De heer Evenhuis, VVD. 

 

De heer EVENHUIS (VVD): Ja, voorzitter, de VVD had in de raadscommissie hetzelfde standpunt als de 

wethouder. Wij zullen goed luisteren naar het antwoord van de wethouder op wat hiervoor ligt en dan ons 

opnieuw beraden. 

 

De VOORZITTER: Wie verder nog? De heer Van der Veen, GroenLinks. 

 

De heer VAN DER VEEN (GroenLinks): Ja, voorzitter, dank u wel. Vooraf wil mijn fractie graag 

opmerken dat wij niet voor wijziging van het huidige evenementenbeleid zijn. Wel staan wij open voor 

kritiek, zoals in deze discussie gebeurt, vanuit de stad. Zoals ik ook al in de commissie heb aangegeven, is 

GroenLinks daarom ook voor een evaluatie, om op basis daarvan te kijken wat wij van het huidige 

evenementenbeleid vinden. Het tweede punt betreft de communicatie, waar ik het ook in de commissie al 

over had. Onder meer de evenementenkalender, die nog altijd wel moeilijk te vinden is en niet altijd 

actueel blijkt te zijn. We zouden graag zien dat het college deze kalender beter vind- en kenbaar maakt, 

door bijvoorbeeld samen te werken met Marketing Groningen. Tot slot zijn wij ook voor de oproep van 

de organisatoren om met de gemeente in gesprek te gaan om zodoende meer overeenstemming te brengen 

binnen het gemeentelijk beleid. Daarom steunen wij ook de motie van de SP. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Anderen nog? De heer Moes, PvdA. 

 

De heer MOES (PvdA): Dank u wel, voorzitter. Ik ga de argumenten die ik in de commissie heb genoemd 

niet over doen. Misschien nog even een toelichting op de motie die wij samen met de SP hebben 

ingediend over de drafbaan, om de regelgeving daar meer in lijn te brengen met Feesten in balans II. Dat 

was ook precies onze wens en de facto komt het er dan op neer dat de bastonennorm die in de stad geldt, 

dan ook zal gaan gelden voor die drafbaan en volgens ons hebben we dan een belangrijke overlastgever, 

namelijk die bastonen die zo doordreunen in de stad, daarmee voorkomen. 

 

De VOORZITTER: Anderen nog? 

 

De heer MOES (PvdA): Sorry, nog een aanvulling. We gaan er dan van uit dat het totale 

evenementenprogramma wel in de volle breedte uitgevoerd kan blijven worden. Dus als dat een 

beperking met zich mee zou brengen, dan zouden wij dat graag weten, maar dat zegt de motie ook, om 

dat in kaart te brengen. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Jongman, ChristenUnie. 

 

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. We hebben in de commissie al uitgebreid 

toegelicht wat wij ervan vinden. Voor degenen die dit later nalezen herhaal ik bij dezen dat wij voor een 

kleiner aantal DB’s waren bij de vaststelling van de nota, dat dat niet gelukt is en dat we dat betreuren, 

omdat we nu merken dat het effect heeft op sommige Stadjers, en dat wij er alles aan doen om toch die 

DB’s die wij oorspronkelijk wilden, weer terug te halen, plus overige maatregelen, die in een aantal 

moties verwoord zijn. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Copini. 

 

Mevrouw COPINI (D66): Ja, dank u wel, voorzitter. Ook ik zal niet mijn woorden van de commissie hier 

uitgebreid herhalen. Ik wil nog even aangeven dat wij onvoldoende aanleiding zien om een tussentijdse 

evaluatie te gaan starten en dat wij er inderdaad ook voorstander van zijn om gesprekken met organisaties 

en bewoners en de gemeente nog meer voort te zetten. Dat heeft de wethouder ook aangegeven. Dus ik 

ben ook benieuwd wat wethouder Seton nu ook gaat zeggen. 
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De VOORZITTER: Het zal alleen een andere wethouder zijn. Wie wil verder nog het woord? Niemand 

meer? Dan kunt u ook zien dat het een andere wethouder is, namelijk wethouder Visscher. 

 

Wethouder VISSCHER: Ja, voorzitter, we spreken met één mond. Voorzitter, het is misschien wel aardig 

om even te beginnen met het punt ‘drafbaan’, onder andere door de heer Moes van de PvdA en anderen 

genoemd. Die drafbaan valt niet onder het evenementenbeleid en uw raad heeft in het najaar van 2010 

gezegd: “Probeer de vergunning van de drafbaan aan te passen aan de geest van Feest in balans.” Nou, dat 

is ook goed te begrijpen, dat voor die drafbaan een regime geldt van een andere orde, want dat is indertijd 

tot stand gekomen vanwege de optredens van de Rolling Stones en Tina Turner. Die zijn al een tijdje hier 

niet meer gesignaleerd, dus het is misschien tijd om die milieuvergunning eens tegen het licht te houden. 

Daar hebben we iets langer over gedaan dan u misschien van ons had mogen verwachten en dat komt 

omdat er ondertussen meer is nagedacht over de toekomstige functie van de drafbaan. We hebben gezegd 

als college: “Laten we dan even wachten tot het denken daarover is uitgekristalliseerd en dan kunnen wij 

die vergunning meteen in een keer goed aanpassen.” Het college onderzoekt, dat heeft de heer Seton ook 

al in de commissie gezegd, de mogelijkheid om de drafbaan meer tot een evenemententerrein te 

ontwikkelen. We zijn daarmee bezig en we zijn van plan om binnenkort u een voorstel voor te leggen en 

dan kunnen wij ook kijken naar die vergunning. Nu is het zo dat wanneer je de vergunningen aanpast aan 

het regime van Feesten in balans, u niet moet verwachten dat daarmee alle klachten en alle overlast 

voorbij zijn. Dat zal zeker niet het geval zijn. Feesten in balans zoekt de balans tussen een bruisende stad 

en de leefbaarheid en het woongenot. Dat betekent niet dat er tijdens een evenement nooit meer overlast 

zal zijn. We zoeken naar een balans tussen die twee zaken en uw raad heeft, mevrouw Jongman 

memoreerde het nog even, indertijd het voorstel dat het college had, waarvan het college dacht dat het een 

goede balans was, geamendeerd. Dat is wat in het voordeel van het geluid gegaan, zeg maar, en wat in het 

nadeel van het rustige woongenot. 

‘Een uitgebreide evaluatie’, daar is over gesproken. De heer Sijbolts van de Stadspartij constateerde dat 

wij als college eigenlijk niet zo uitvoerig hebben geëvalueerd als dat u misschien wel had gedacht of had 

gewenst. We hebben een terugblik uitgevoerd en ik zou de woorden van wethouder Seton in de 

commissie nog wel willen herhalen: we denken dat het ook een beetje zonde van de tijd is om een heel 

uitvoerige evaluatie te gaan doen. Eigenlijk weten we wel, als je de normen op dit niveau houdt, ongeveer 

de uitkomst. Dus het is eigenlijk jammer van de tijd en van de middelen, waar we toch heel zuinig op zijn, 

om nu een heel uitvoerige evaluatie te gaan doen. Dat stellen we eigenlijk niet voor. We komen wel heel 

binnenkort met het voorstel om naar aanleiding van de pilot van de DBC-norm, de bastonen waar de heer 

Moes ook over sprak en we hebben de kalender inmiddels ook beter toegankelijk gemaakt. We zullen ook 

zorgen, zeg ik in de richting van GroenLinks, dat die kalender actueel is en goed te vinden. De 

samenwerking met Marketing Groningen, voor zover die er al niet is, komt er ook zeker. 

Misschien ook even op de moties ingaand: Fijn dat de motie 4 van de Stadspartij en andere partijen niet 

vraagt om een heel uitvoerige evaluatie. Ik zei al: dat zou eigenlijk een beetje jammer zijn. Problemen in 

kaart brengen en aan de raad kenbaar maken, dat kunnen wij uiteraard doen en dat zullen we ook doen. O, 

nou moet ik zeggen: ‘oordeel aan de raad’, voorzitter. 

Motie 5, in gesprek gaan met de organisatoren, ik heb even gekeken naar de wethouder Cultuur en hij zei 

ook: “Dat is helemaal geen gek idee.” We weten natuurlijk nog niet de uitkomst en of het allemaal gaat 

lukken, maar de gedachte die deze partijen op tafel leggen, om te kijken naar plekken waar mensen 

misschien graag een ‘event’ houden en waar misschien andere mensen er minder last van hebben, een 

beetje onverwachte locaties, dat spreekt aan. Oordeel aan de raad. 

De laatste motie, die van PvdA en SP, gaat over de vergunning voor de Drafbaan. Die hebt u van ons 

tegoed natuurlijk, we hebben het al eerder gezegd. We zullen proberen snel met een voorstel te komen. 

Hier staat ‘binnen drie maanden’, nou, dat is een beetje snel. In ieder geval dit voorjaar komen wij met 

een voorstel. Voorzitter, tot zover. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Kunnen wij gaan stemmen over de motie? Er is nog behoefte aan een 

stemverklaring, begrijp ik, bij de heer Moes. 

 

De heer MOES (PvdA): Wilt u dat ik de stemverklaringen in een keer doe, of per motie? 

 

De VOORZITTER: Per motie alstublieft. 
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De heer MOES (PvdA): Een stemverklaring bij motie 4. We hebben er niet zoveel behoefte aan om alleen 

problemen in kaart te brengen, want tegenover die problemen staan ook heel veel positieve kanten. En als 

we die dan in kaart gaan brengen is er de facto weer sprake van een evaluatie en daar hebben wij geen 

behoefte aan. Dus we hebben ook geen behoefte aan deze motie. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Kunnen we dan gaan stemmen over motie 4? Wie steunt de motie op 

stuk 4? Dat is de raad min de PvdA. Dan is deze motie aangenomen. 

Dan gaan we naar de motie op stuk 5. Die gaat over het in gesprek gaan. Kunnen we gaan stemmen? Wie 

steunt de motie op stuk 5? Volgens mij de volledige raad. De motie is aangenomen. 

 

Dan gaan we naar de motie op stuk 6. De heer Sijbolts, voor een stemverklaring. 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Voorzitter, mag ik een stemverklaring afleggen? Ik zit een beetje te 

wikken en te wegen. Wij willen toch liever eerst het collegevoorstel afwachten alvorens wij dit meteen in 

lijn willen brengen met de nota Feesten in balans. Ik weet niet welke mogelijkheden er straks verder nog 

zijn. Dus wij zullen tegen deze motie stemmen. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan gaan we stemmen over de motie op stuk 6. De heer Evenhuis nog. 

 

De heer EVENHUIS (VVD): Voorzitter, deze motie zullen we niet steunen, omdat het college zelf met 

voorstellen gaat komen en die wachten wij gewoon af. 

 

De VOORZITTER: Zag ik mevrouw Copini die ook, of niet? Nee? Dan mevrouw Kuik. 

 

Mevrouw KUIK (CDA): Ik kan mij daarbij aansluiten, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: De heer Van Rooij. 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Net als ik. 

 

De VOORZITTER: De heer Van der Veen. 

 

De heer VAN DER VEEN (GroenLinks): Ik sluit mij daarbij aan. 

 

De VOORZITTER: Dan gaan wij nu wel stemmen over de motie op stuk 6. Wie steunt de motie op 

stuk 6? ChristenUnie, SP, PvdA, de motie is verworpen. De heer Van Rooij? 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Voorzitter, bij de stemming over motie 4 heb ik een verkeerde 

motie voor me gehad. Althans, een motie die als nummer 4 genummerd was. Ik wil geacht worden tegen 

motie 4 gestemd te hebben. 

 

De VOORZITTER: Daarom noemde ik ook nog zo nadrukkelijk waar het over ging, omdat ik zelf ook al 

zag dat het misschien wat onduidelijk was. Uw aantekening wordt opgenomen. Het verandert niet de 

uitslag van de stemming. 

Dan gaan we naar de discussiestukken. 

 

8. Discussiestukken 

 

8.a: Wijziging Welstandsnota betreffende aanscherpen welstandskader beschermd stadsgezicht 

‘Binnenstad’ (raadsvoorstel 23 november 2012, GR12.3392812) 

 

De VOORZITTER: Wie mag ik het woord geven? Dat is de heer Prummel van de Stadspartij. 

 

De heer PRUMMEL (Stadspartij): Voorzitter, het hart van onze stad gaat elke Stadjer ter harte. En het 

gaat het zeker de Stadspartij en de leden van deze raad, weet en vertrouw ik, allen, zeer ter harte. Nu is 

zo’n stad een gegeven en wat wij aantreffen is het resultaat van eeuwenlang bouwen, afbreken 

oorlogvoeren, en het is de weerslag van veel economische veranderingen. Die stad zal blijven veranderen. 

Maar om ervoor te zorgen dat wij ook een mooie binnenstad houden, moet de raad regels geven. Wij 
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kunnen dat niet overlaten aan de markt en jammer genoeg kunnen wij dat ook niet overlaten aan de 

discipline en het historisch inzicht van diegenen die in de binnenstad willen bouwen. Vraagt men nu de 

Stadjers: ‘Wat wil je nu behouden in de stad?’, dan is het vooral de schaal waarop de stad gebouwd is. De 

Stadspartij had graag gezien dat aan de Grote Markt een reconstructie was gekomen van de vooroorlogse 

Grote Markt, maar een goede tweede, nou ja, een slechte tweede, is wat er nu komt. In ieder geval wordt 

de verticale maat van de gebouwen hersteld. En de grote fout die in de jaren vijftig is gemaakt om grote 

brede gebouwen op de Grote Markt te plaatsen, wordt hersteld. Nou, de stad wordt nog door andere 

bouwplannen die de stad zouden kunnen ontsieren nogal eens geplaagd. Soms wil men te hoog bouwen, 

tenminste, dat is het oordeel van de Stadspartij en soms ook te groot. Voorzitter, daarover gaat de raad en 

het college laat zich bij het verschaffen van vergunningen adviseren door een welstandscommissie. Het 

zint de Stadspartij niet dat deze welstandscommissie voor een groot deel bestaat uit mensen die allen min 

of meer dezelfde architectonische of stedenbouwkundige achtergrond hebben. Daar zouden ook heel goed 

burgers in passen. We willen het college vragen in een motie om burgers ook in die welstandscommissie 

een plaats te geven. Dat verandert niet de vrijheid van het college om contrair te gaan. Het vergroot, naar 

de Stadspartij hoopt en vertrouwt, wel de basis waarop een dergelijke adviescommissie berust. 

 

De VOORZITTER: De heer Van Rooij. 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Voorzitter, ik vraag mij af in hoeverre het verzoek van de heer 

Prummel relevant is. De visie van de welstandcommissie als het gaat over architectuur, gaat toch 

helemaal niet op? Zij heeft toch kaders waarbinnen zij iets kan goedkeuren of afkeuren? Maar die kaders 

worden door ons gesteld, en of de welstandscommissie vervolgens nog van een enorm gebouw houdt of 

van een klein gebouw, dat doet toch totaal niet meer ter zake? 

 

De heer PRUMMEL (Stadspartij): Nou, als ik zo naar u luister, dan zou dus ook de hele 

welstandscommissie zelf niet meer ter zake doen. Dan zouden we het werk van de welstandscommissie 

door een automaat kunnen laten doen. Maar zo is het niet. 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Nou maakt de heer Prummel weer een beetje een persiflage op 

wat ik zeg. Ik denk dat het wel degelijk mensenwerk is, want vaak gaat het om beoordelen of iets kan of 

niet. Maar de smaak van iemand is daarbij helemaal niet zo relevant. Er worden gewoon duidelijke kaders 

gesteld en daarbinnen is er altijd een bepaalde marge. Dat kun je niet door een automaat laten doen, maar 

u moet nu niet gaan suggereren dat als die welstandscommissie hier een wolkenkrabber neer wil zetten, 

dat ook kan gebeuren. Die kaders bepalen wij toch echt zelf. Dus die motie is volgens mij niet zo 

relevant. 

 

De heer PRUMMEL (Stadspartij): Voorzitter, de heer Van Rooij en ik zijn het met elkaar eens: de 

welstandscommissie is aan kaders gebonden, maar het beoordelen van die kaders is mensenwerk. De 

Stadspartij zou graag zien dat daarbij ook op een meer democratische manier wordt gehandeld en dat deze 

commissie ook burgers bevat. 

Verder, voorzitter, dan hebben wij twee amendementen. Met dank aan de griffie, die ons daar enorm in 

geholpen heeft, want het maken van regels op dit gebied is erg ingewikkeld. We hebben daar ambtenaren 

voor die dat heel goed kunnen en onze griffie en de ambtenaren hebben ons heel goed gesteund hierin. 

Het eerste gaat over het aanscherpen van het welstandskader voor het beschermen van het stadsgezicht. 

Voorzitter, er wordt gesproken in het voorstel over het bouwen van gebouwen, of althans projecten, van 

bovengemiddelde architectonische stedenbouwkundige kwaliteit. Dat, voorzitter, lijkt mij een lege huls. 

Iedere architect zal menen dat zijn werk van bovengemiddelde architectonische stedenbouwkundige 

kwaliteit is. Mensen zijn over het algemeen trots op hun werk. De norm is eigenlijk zo leeg, dat we hem 

eigenlijk niet kunnen toepassen en wij zouden hem daarom graag willen laten vervallen uit het 

afwegingskader. 

Het tweede is, nee, ik heb alleen dit gekregen. Nou, dan dien ik alleen dit in. Voorzitter, ik dien een 

amendement in. 

 

Amendement (1) (Stadspartij) 
“De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 30 januari 2013, 

 

wijzigt het voorstel ‘aanscherpen welstandskader beschermd stadsgezicht binnenstad’ als volgt: 

- voegt toe onder a. na verwijdering puntkomma: ‘en zich voegt naar de hoogte van de omgeving’; 
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- schrapt de overweging onder b: ‘van bovengemiddelde architectonische stedenbouwkundige 

kwaliteit’; 

 

en gaat over tot de orde van de dag.” 

 

Motie (7): Burgers in welstandscommissie (Stadspartij) 
“De raad van Groningen bijeen op 30 januari 2013, besprekende het ‘aanscherpen welstandskader 

beschermd stadsgezicht’, 

 

overweegt dat: 

- de gemeente Groningen de Stadjers bij beleid en beslissingen wil betrekken; 

- de huidige samenstelling van de Welstandscommissie in de hand werkt dat vakgenoten en bij 

bouwen betrokkenen elkaars werk beoordelen; 

- burgers bij het beschouwen van wat door Nijestee op het Damsterdiep werd gebouwd veelal niet 

tevreden zijn; 

 

onderkent dat: 

- verbreding van de samenstelling van de welstandscommissie een breder draagvlak voor steden- 

en bouwkundige ingrepen in de stad kan opleveren; 

 

verzoekt het college om een discussienota over de mogelijkheden van het opnemen van geïnteresseerde 

en deskundige burgers in de welstandscommissie aan de raad te doen toekomen, opdat over een andere 

samenstelling kan worden gediscussieerd; 

 

en gaat over tot de orde van de dag.” 

 

De VOORZITTER: Ik zie een amendement. Bij een amendement hoeft niet te worden overgegaan tot de 

orde van de dag, maar u doet dat wel. En dan een motie. En nu gaat u inderdaad terecht over tot de orde 

van de dag. De motie maakt deel uit van de beraadslagingen. 

Wie wil nog verder het woord voeren? De heer Martens. 

 

De heer MARTENS (PvdA): Schrik niet, ik heb geen motie, ik strek gewoon graag mijn benen. 

De PvdA is erg blij met deze aangescherpte welstandsnota. Wij vinden welstand erg belangrijk. Het is 

misschien soms een beetje een suf onderwerp, maar iedereen vindt dat goede welstand, een mooie stad, 

niet vanzelf ontstaat. Het is ook fijn om in een mooie straat te wonen en mensen ergeren zich er ook altijd 

heel erg aan als er iets gebouwd wordt dat niet past in hun straat, want de mensen die daar wonen, kijken 

er zelf niet op uit, maar u wel. En dat is in het nadeel van iedereen, want het schaadt de straat in aanzien 

en ook de huizenprijs blijft hoger wanneer de hele straat mooi op elkaar is afgestemd. 

In het voorstel wordt ook gesproken over een evaluatie. Dat lijkt mij goed, want er wordt gezegd: “Het 

zou kunnen dat je met strengere normen een bepaald project onmogelijk maakt.” Wij denken van niet. 

Wij denken dat de kwaliteit gewoon omhoog zal gaan, maar het is goed om dat in de gaten te houden, 

want er moet wel gebouwd blijven worden. Misschien een vraag richting het college, hoe het college dat 

inschat. 

Wij denken dat deze welstandsnota de ideale balans heeft tussen historie bewaken en nieuwe dingen 

mogelijk maken. Groningen wordt ook gekenmerkt, in architectonische zin, door spannende projecten, 

zoals natuurlijk het Groninger museum. Dat soort dingen moet in mijn ogen wel mogelijk blijven. Over 

de welstandscommissie: ik ben het eens met de heer Prummel, het blijft mensenwerk en het gaat om 

beoordelingsvermogen. En dan is het ook interessant wie er in die commissie zitten, inderdaad. Volgens 

mij zitten er niet alleen architecten in, maar misschien kan het college reageren op de suggestie om daar 

iets meer diversiteit in aan te brengen. Dan lijkt het mij wel dat mensen over een bepaalde deskundigheid 

moeten beschikken, maar misschien kan het college daarop reageren. 

Over de bezwaarpunten van het platform Cultureel Erfgoed wil ik in de eerste plaats mijn waardering 

uitspreken. De bijdragen van het platform zijn altijd erg constructief en maken volgens mij ook het 

gemeentelijk beleid beter. Ik denk wel dat de beantwoording van het college daarop goed is. Afwijkende 

gebouwgrootte, maatvoering, ja het gaat erom hoe groot het gebouw is, hoe breed het gebouw is. 

Afwijkingen kunnen juist goed zijn, als je mensen zou laten opnoemen wat de mooiste gebouwen zijn in 

deze stad, zijn het toch gebouwen die juist afwijken in de maatvoering. Sterker nog, het icoon van deze 

stad is het grootste gebouw van deze stad en ook het Groninger Forum, daar denken wij anders over, maar 
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dat zal een toevoeging zijn aan het aanzien van de stad. Tot slot wil ik ook mijn waardering uitspreken 

voor de welstandscommissie, die in mijn ogen altijd puik werk aflevert. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: De heer De Rook. 

 

De heer DE ROOK (D66): Voorzitter, dank u wel. De heer Martens houdt een erg positief verhaal over de 

welstand in algemene zin. Maakt hij daarbij dan ook nog onderscheid tussen welstand in de beschermde 

binnenstad en welstand in bijvoorbeeld andere wijken van de stad? 

 

De heer MARTENS (PvdA): Ja, in historische delen van de stad, en in zekere zin is alles natuurlijk 

historisch, zodra het eenmaal gebouwd is, moet je strenger zijn dan daarbuiten. Als je eenmaal iets 

verkeerds neerzet in een mooi historisch gebied, dan staat dat er wel tachtig jaar, of weet ik veel hoe lang. 

Dat zijn fouten waar je dan heel lang tegenaan zou kijken. 

 

De VOORZITTER: De heer De Rook, nog een keer. 

 

De heer DE ROOK (D66): Dus als ik het goed begrijp, dan staat u er, als het gaat over welstand in 

bijvoorbeeld andere gebieden van de stad, bijvoorbeeld Meerstad, waar we volgende week over praten, 

wat flexibeler in? 

 

De heer MARTENS (PvdA): Ja, dat klopt inderdaad. Zeker als je iets nieuws doet, kun je ook iets nieuws 

qua beleid proberen, misschien zelfs experimenten met welstandsvrij bouwen of met lagere 

welstandseisen. Maar dat zullen we dan bespreken. 

 

De VOORZITTER: De heer Prummel. 

 

De heer PRUMMEL (Stadspartij): Ik wil van de heer Martens graag horen of hij nou het criterium 

‘bovengemiddelde architectonische steden bouwkundige kwaliteit’ toepasbaar vindt op voorstellen die 

worden ingeleverd. 

 

De heer MARTENS (PvdA): Ja, daar verschil ik erg van mening met u. Ik vind dat eigenlijk een 

uitstekend criterium. Het zegt: “Wij verwachten dat u bovengemiddeld bouwt”, en dat is ook goed om dat 

gewoon te zeggen in de normen. En het blijft een beoordeling van de commissie, hoewel het college 

natuurlijk daar tegenin kan gaan. Dan is het goed dat je zo’n eis op tafel legt. 

 

De VOORZITTER: De heer Prummel. 

 

De heer PRUMMEL (Stadspartij): Voorzitter, mag ik een vervolgvraag stellen? Ik geloof dat de heer 

Martens in een heel diepe val stapt, want: hoor ik hem nu zeggen dat alles wat aangeboden wordt van 

bovengemiddelde architectonische stedenbouwkundige kwaliteit moet zijn? 

 

De heer MARTENS (PvdA): Niet alles kan per definitie bovengemiddeld zijn. 

 

De heer PRUMMEL (Stadspartij): Nee! En dat, voorzitter, was de denkfout die ik graag gecorrigeerd had 

willen zien. 

 

De VOORZITTER: De heer Leemhuis. 

 

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. Ik wil beginnen met in mijn woordvoering 

iets te zeggen over de wijze waarop het college om is gegaan met de reacties van het platform Cultureel 

Erfgoed Groningen. Er is al iets over het platform gezegd, maar eigenlijk niet over die discussie die zich 

tussen het college en het platform toespitst op de mate waarin de nieuwe regels kunnen worden omzeild. 

Het probleem is dat het college tamelijk laat met een lange reactie komt op de inbreng van het platform, 

tijdens de afgelopen raadscommissie en daarvan het platform ook niet op de hoogte stelt. Het is het 

platform zelf dat er gisteren achter moest komen dat er een reactie was. Daarnaast komt het college ook 

nog met een gewijzigd voorstel en aan dat gewijzigde voorstel kunnen wij niet duidelijk zien wat de 

wijzigingen zijn. Om maar even te beginnen met dit punt: ik wil graag van het college een verklaring 

waarom er zo laat reacties waren, dat het platform niet op de hoogte werd gesteld, terwijl het toch een vrij 
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uitgebreide inhoudelijke reactie op het platform is. Ik roep eigenlijk het college op, nadat het die 

verklaring aan ons als raad gegeven heeft, rechtstreeks een discussie met het platform te gaan voeren en 

duidelijkheid te krijgen wat nou het verschil van inzicht is. Zo hebben we in ieder geval duidelijkheid en 

kunnen we als raad een besluit nemen over het geschil in de discussie die nog gaat komen rond het 

bestemmingsplan Binnenstad, want daar moet het uiteindelijk allemaal in landen. Wat wij hier doen is 

eigenlijk voor operatie daarvoor. Het voorstel zelf kan de instemming van mijn fractie krijgen, want het 

voorziet in die aanscherping van regels en de handhaving van het beschermd stadsgezicht. In de discussie 

rond het bestemmingsplan Binnenstad zullen we dan kijken of die nadere precisering die het platform 

voorstelt en wenst, dan gewenst is. Maar voor nu: het beschermt al meer en dan kijken we straks of het 

nog een stapje meer moet. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: De heer Dijk. 

 

De heer DIJK (SP): Voorzitter, ik heb net gezien dat ik behoorlijk weinig tijd heb voor de rest ook nog. 

Dus ik houd het vrij kort. Wij kunnen instemmen met het aanscherpen van de welstandsnota. We zijn 

benieuwd naar de reactie van het college als het gaat om de motie om te vragen naar een discussienota, 

van de Stadspartij. Eigenlijk had ik wel graag gezien dat de Stadspartij zelf met haar discussienota was 

gekomen, want ik ben ook wel benieuwd naar haar eigen ideeën daarover. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Jongman. 

 

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Ja, dank u wel, voorzitter. Twee opmerkingen. Ten eerste over het 

proces. Ik sluit mij aan bij de opmerkingen hier gemaakt zijn door GroenLinks. Het is allemaal erg laat en 

kort van tevoren. Graag een reactie van het college daarop. 

Ten tweede inhoudelijk. Er staat een zin in de toegevoegde brief, die later is toegevoegd. Die gaat precies 

om wat wij zien in deze stad en wat wij willen met beschermd stadsgezicht, versus de ruimte in het 

bestemmingsplan. Dat alles gaan we opnieuw bespreken in het nieuwe bestemmingsplan. Hoe het college 

gereageerd heeft tot dusverre op het platform, is voldoende en stelt ons gerust. Maar de essentie die wij 

natuurlijk later moeten bespreken in een nieuw bestemmingsplan, daarover moeten we het dan goed 

hebben en ik zou u willen oproepen om in ieder geval daar ook van tevoren het platform goed in mee te 

nemen en ik zie de wethouder knikken. Ik hoor het ook graag nog ter plaatse van u. Voor de rest is het 

raadsvoorstel ook al wat aangescherpt, dus in die zin denk ik dat wij elkaar in het midden heel goed 

kunnen vinden. Dank u, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: De heer De Rook. 

 

De heer DE ROOK (D66): Voorzitter, dank u wel. We staan in beginsel wat kritisch ten opzichte van 

welstand. Ik had er net ook een debat over met de heer Martens. Toch komen we in dit dossier wel op 

hetzelfde uit. Wij zullen deze wijziging steunen en dat is met name omdat de historische binnenstad 

gewoon meer bescherming verdient dan ze volgens de vigerende regels krijgt. We doen het wel, wat mij 

betreft, tijdelijk. Mevrouw Jongman verwees naar het bestemmingsplan Binnenstad dat er aankomt. Daar 

zullen we deze regels structureler voor moeten krijgen. We denken dat we op deze manier een goede 

oplossing hebben bedacht voor de tussentijd. Dan even over de motie van de Stadspartij. Ik vind het 

eigenlijk wel een heel interessante motie om daar eens de discussie over te voeren. De heer Prummel 

kwam met de suggestie om daar betrokken burgers bij te doen. Ja, dat houdt een beetje het midden tussen 

de deskundige die subjectief is, toch iets te proberen te objectiveren op basis van hun inhoudelijke kennis. 

Er zijn ook stemmen die zeggen: zijn oordeel is subjectief, dus laat het ook bij het orgaan dat 

gemandateerd is om dat soort subjectieve afwegingen te maken en dat is de gemeenteraad. Ik kies nu even 

geen lijn, maar dat zijn allerlei opties die bij welstand in heel Nederland een beetje door elkaar lopen. Het 

is misschien interessant om dat allemaal eens beet te pakken, dus niet alleen de opties van de heer 

Prummel, maar volgens mij zijn er nog wel meer opties. Het lijkt me eigenlijk wel interessant om die 

discussie een keer met elkaar te voeren, dus graag. En als de motie het niet haalt, dan inderdaad de 

suggestie van de heer Dijk: Stadspartij, kom zelf met die discussienota, dan gaan we het graag aan. Dank 

u wel. 

 

De VOORZITTER: De heer Sipma. 
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De heer SIPMA (VVD): Dank u, voorzitter. Wij als VVD willen hier de zorg uitspreken dat er gedurende 

en middels deze tijdelijke maatregel geen initiatieven tot stand kunnen komen. We hebben als gemeente 

baat bij initiatieven. Wij hopen dat allerlei plannen die in dit gebied tot stand kunnen komen, zo weinig 

mogelijk worden belast door deze extra maatregel. Wij hechten veel waarde aan de zinsnede dat de 

gemeente het bouwen niet onmogelijk wil maken. Daar zit niemand op te wachten. Wij komen straks 

terug op onze mening over de moties. Dank u. 

 

De VOORZITTER: De heer Martens. 

 

De heer MARTENS (PvdA): Voorzitter, de heer Sipma ziet misschien ook dat welstand ook de 

huizenprijs kan bewaken van de al gebouwde gebouwen, doordat het voorkomt dat er ongepaste nieuwe 

gebouwen bijkomen. 

 

De heer SIPMA (VVD): Dat zou kunnen, maar daar ging ik niet specifiek op in. 

 

De VOORZITTER: De heer Leemhuis. 

 

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb toch behoefte aan wat nadere 

toelichting. Heeft de heer Sipma het idee dat de regels die wij hier gaan vaststellen straks, althans, daar ga 

ik van uit, bouwen in de binnenstad gaan belemmeren? Dat is nou net de hele discussie waarom er een 

heel goede loophole is, namelijk architectonische kwaliteit. En daarmee voegt het wat toe aan de 

binnenstad. 

 

De heer SIPMA (VVD): Als ik de maatregel goed begrijp, mijnheer Leemhuis, is ze voor eenieder die een 

initiatief opstart, een extra belasting om te komen tot resultaat. En ik hoop dat die extra belasting gewoon 

beperkt wordt. Dat het niet een onnodige extra belasting wordt. 

 

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Dus wat u betreft hoeft de binnenstad geen nadere bescherming te 

genieten? 

 

De heer SIPMA (VVD): (…) 

 

De VOORZITTER: Dit gaat van uw spreektijd af, dit beseft u. 

 

De heer SIPMA (VVD): Wij hebben vrij veel spreektijd, mijnheer de voorzitter. Wij wel. De extra 

bescherming die de binnenstad behoeft, die wij ook van waarde achten, die hoeft niet te leiden, onzes 

inziens, tot een extra belasting van heel veel initiatieven. Wij hechten wel aan extra bescherming, alleen 

moet het in de uitvoering niet onmogelijk worden gemaakt. 

 

De VOORZITTER: De heer Van Rooij. 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Voorzitter, ik sluit me aan bij de visie die de heer Martens gaf op 

welstand. 

 

De VOORZITTER: Anderen dan nog? Niet meer? Dan ga ik naar wethouder. Wethouder Van der Schaaf. 

 

Wethouder VAN DER SCHAAF: Ja, dank u, voorzitter. Het is verder eigenlijk wel heel treffend gezegd 

door de heer Prummel. We hebben het hier over het hart van de stad, de binnenstad, en die gaat ons 

allemaal ter harte. Niet alleen alle Stadjers, maar zeker ook uw raad, dat is heus wel te horen, maar ook 

het college en ook, het is al een paar keer genoemd, het platform Cultureel Erfgoed. Waarbij ik wel even 

van tevoren wil zeggen dat wij geregeld contact hebben met het platform. Ik knikte net al, maar dat kan ik 

ook aan mevrouw Jongman, die daar expliciet naar vroeg, toezeggen, dat wij dat contact ook houden en 

dat wij ook met onder andere het platform overleggen over de verdere ontwikkeling van het plan voor de 

binnenstad. 

Dan even een opmerking die ook door mevrouw Jongman werd gemaakt en de heer Leemhuis, over de 

tijdigheid van reacties. Ik denk dat dat wel even belangrijk is om te zeggen. Er is natuurlijk in eerste 

instantie, toen wij de nota hadden, een inspraakreactie geweest van het platform, al in december, waarop 

wij ook een antwoord hebben gegeven. Die reactie zat ook gewoon bij het stuk dat we hebben 
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aangeboden aan de raad. Dat hebben we gewoon netjes gedaan. Op het moment van behandeling in de 

raadscommissie is er een mondelinge inspraakreactie geweest van het platform. Op verzoek van uw raad 

heeft u gevraagd aan het college daarop te reageren. Toen hebben wij gezegd: “We doen dat even 

schriftelijk, gezien de uitvoerigheid daarvan.” Dat is vervolgens gedaan. Het is een formele reactie dus 

ook geen reactie op het platform, maar een reactie naar u als raad. Die is vorige week naar u toegekomen. 

Dus in die zin is daar naar onze overtuiging geen sprake van een heel late reactie. Het is gewoon twee 

weken na de raadscommissie. Wat wel zo netjes was geweest, denk ik, al is dat formeel niet nodig, is als 

wij even het platform, dat hier heel specifiek die inspraakreactie had gehouden, dat even hadden gemeld. 

Dan hadden zij het wat eerder geweten. Dat neem ik aan, maar het is niet zo dat we laat op de inspraak 

hebben gereageerd, want dit was in formele zin al in december gedaan. 

Dan even terug naar de inhoud. 

 

De VOORZITTER: De heer Leemhuis. 

 

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Voorzitter, ik merk dat de wethouder overgaat naar een nieuw 

onderwerp, dus ik wil hier toch nog even bij stilstaan. Ik vind het een beetje zuinig wat de wethouder 

zegt: “Misschien was het netter geweest, als …”. Als het over een brief van vijf kantjes, over het 

standpunt van een organisatie hier in de stad gaat, is het niet eens ‘netjes’, zo behoor je dat te doen. Laat 

even weten wat het is, zodat ze op zijn minst kunnen reageren, contact kunnen opnemen met de raad, en 

dergelijke. Dus ik hoop dat de wethouder iets grootmoediger is, in het daar iets over zeggen. Dank u wel. 

 

Wethouder VAN DER SCHAAF: Nou, misschien ligt het dan aan de keuze van mijn woorden, maar ik 

kan mij bij uw opmerking aansluiten. 

Dan even over de inhoud. Het is best lastige materie als je er goed induikt. Waar gaat het nou eigenlijk 

om? We zijn met het college bezig met het actualiseren van het bestemmingsplan Binnenstad, daar weten 

we alles van. Als onderdeel daarvan zullen wij ook een nieuw beeldkwaliteitsplan van de binnenstad 

vaststellen. Wij hebben dus gemeend om daarop vooruitlopend een aantal zaken, met name om de 

kwaliteit van het bestaande te beschermen, via welstandbeleid te moeten aanscherpen. Ik sluit mij ook 

volledig aan bij de woorden van onder andere de heer Martens, die heeft gezegd dat welstand wel heel erg 

belangrijk is. In de discussie die ik net proefde, daar kom ik zo meteen bij de moties nog wel even op 

terug, merk ik dat welstand soms nog wel eens te veel wordt gezien als de plek waar afgewogen wordt of 

iets wel of niet mooi is. En dat zou je dan, zegt de heer Prummel ook, op een meer democratische manier 

moeten doen. Juist die democratische borging van de welstand, zit er in dat u als raad het welstandskader 

vaststelt. Dat is het democratisch veld waarin je welstand inkadert. En waarom bestaat die 

welstandscommissie vooral uit deskundigen? Voor alle duidelijkheid: dat zijn niet per se alleen maar 

mensen die kijken of iets mooi is of niet mooi, maar ook zitten er mensen in die juist heel specifiek op het 

gebied van monumentale en cultuurhistorische waarde zijn aangesteld. Het is wel degelijk een breed 

samengesteld gezelschap. Maar het klopt, het zijn wel mensen die deskundig zijn. Dat is wel van belang 

en dat zou ik ook eigenlijk wel willen handhaven, want: wat doet een welstandscommissie eigenlijk? Die 

toetst of bouwaanvragen passen in dat kader, dat democratisch door de raad is vastgesteld. En dat is bij 

uitstek iets waar je deskundigheid voor nodig hebt. Wel verschillende vormen van deskundigheid, dus 

daar zit dan ook die spreiding in, maar het is wel bij uitstek een proces waar deskundigheid voor nodig is. 

Waarom is dat ook van belang? Omdat natuurlijk bouwaanvragen kunnen worden bestreden. Ze kunnen 

bijvoorbeeld voor de rechter komen. Dan toetst zo’n rechter ook op de deugdelijkheid van de 

argumentatie van bijvoorbeeld zo’n welstandscommissie, of iets wel op de goede wijze is afgewezen, dan 

wel is goedgekeurd. Om die reden is het van groot belang dat in zo’n welstandscommissie deskundigheid 

zit. 

 

De VOORZITTER: De heer Prummel. 

 

De heer PRUMMEL (Stadspartij): De motie van de Stadspartij sluit overigens niet uit dat het college zou 

nadenken of dat wij samen met het college zouden discussiëren over een welstandscommissie waarin ook 

burgers zitten. Het gaat hier niet om een commissie met alleen burgers. 

 

Wethouder VAN DER SCHAAF: Ja, het is misschien wat flauw, maar al die mensen die in zo’n 

commissie zitten, zijn natuurlijk ook burgers. Ik ben er geen voorstander van een soort onderscheid te 

maken van of iemand er zit in zijn hoedanigheid als ‘burger’. Het is juist u als raad, die burgers 

vertegenwoordigt en de kaders vaststelt. Dat is uw verantwoordelijkheid. Als u daar door zo’n commissie 
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soepeler of strenger mee om wilt laten gaan, dan is dat aan u, maar het is bij uitstek een 

deskundigheidstaak om te kijken of bouwaanvragen die worden ingediend voldoen aan uw kader. Dat 

vergt een specifieke deskundigheid en wat ik al zei: verschillende soorten deskundigheid, maar ik zou 

daar toch wel aan vast willen houden. Omdat je, op het moment dat je het op een andere manier gaat 

benaderen, je ook de betekenis van welstand op een verkeerde manier gaan zien, naar ons idee. 

Wat proberen we nou met deze aanscherping? Dat is precies het evenwicht te bewaren tussen aan de ene 

kant het beschermen van het bestaande en aan de andere kant toch mogelijkheden open kunnen houden 

om te blijven bouwen in de binnenstad. De heer Sipma zei het ook al: het moet niet zo zijn dat de boel 

door deze regels op slot gaat. Dat is ook nadrukkelijk niet de bedoeling van het college, integendeel zelfs. 

Maar we willen wel, vooruitlopend op een bestemmingsplan waarbij u ook de gelegenheid hebt om 

definitief kaders te stellen, zorgen dat wat er gebouwd wordt, zoveel mogelijk past in hetgeen we hebben. 

Dat is wat anders. Dan kom ik ook op het amendement van de Stadspartij: dat betekent niet dat er alleen 

maar iets gebouwd mag worden wat er al is. Er mag wel degelijk afwijkend van wat er is gebouwd 

worden, mits het inderdaad van een bovengemiddelde architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit 

is. Nu heeft u helemaal gelijk: ja, wat is dat dan en kun je dat meten? Ik hoor u net iets moois vertellen, in 

de pauze, over de heer Comte. Dat was een positivist, hij zei: “Alles wat je niet kunt meten is niet van 

waarde”, maar architectuur is geen exacte wetenschap. Dat is economie trouwens ook niet, en ook 

accountancy niet, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Dat neemt niet weg dat je er niet op een 

deskundige manier, op een verstandige manier over kunt oordelen en dat is bij uitstek waarom we 

welstand hebben. Er zitten dus mensen in die afgewogen, op basis van goede argumenten, argumenten die 

je ook kunt bestrijden, waar je het mee oneens kunt zijn, tot een oordeel komen. Ook in dat opzicht zou ik 

dat amendement willen ontraden. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Prummel nog? 

 

De heer PRUMMEL (Stadspartij): Voorzitter, ik heb goed geluisterd naar het verhaal van de wethouder, 

van het college, maar als ik nu denk aan wat er in de stad de laatste jaren gebouwd is, dan kan ik dat niet 

altijd rijmen met wat de wethouder nu net heeft gezegd. Er zijn wel degelijk gebouwen neergezet die 

detoneren, in de ogen van heel veel mensen. En ik begrijp uit de woorden van de wethouder dat hij 

absoluut niet gevoelig is voor een poging om het kleine wereldje van bouwers en stedenbouwkundigen 

eens wat op te frissen. 

 

De VOORZITTER: Dit heb ik beschouwd als een bijdrage in de tweede termijn. Anderen behoefte nog 

daaraan? Dan is dat niet het geval en kan de wethouder deze vraag nog beantwoorden. 

 

Wethouder VAN DER SCHAAF: Ja goed, ik weet niet of het een vraag is? U stelde het als een vraag, 

inderdaad. Ik ben het niet met u eens. Kijk, natuurlijk hebben wij allemaal onze persoonlijke opvatting 

over bepaalde gebouwen, die heeft u, die hebben anderen, die heb ik ook. Maar waar het om gaat is dat u 

als raad, als u van mening bent dat wij bepaalde dingen moeten voorkomen of juist bepaalde gebouwen 

moeten stimuleren, bij uitstek de mogelijkheid hebt via het welstandskader, via het bestemmingsplan 

Binnenstad en het beeldkwaliteitsplan dat daarbij hoort, om daarover de discussie aan te gaan. Dat is heel 

wat anders dan suggereren dat wij alles maar goed zouden vinden wat er nu gebeurt. Integendeel, ik ga 

graag met u die discussie aan, maar dan wel op basis van de inhoud, op basis van kaders op hetgeen we 

hier vaststellen en niet op basis van: die mag wel tekenen en die niet. Ik denk dat dat geen productieve 

discussie is. 

 

De VOORZITTER: Goed. Dan gaan we stemmen, stel ik u voor. Allereerst over het amendement, dan 

over de motie en dan over de voorstellen onder I tot en met III.  

 

De heer MARTENS (PvdA): Mag ik een stemverklaring afleggen? 

 

De VOORZITTER: Een stemverklaring ten aanzien van? 

 

De heer MARTENS (PvdA): Motie 3. 

 

De VOORZITTER: De motie. Nog iemand ten aanzien van het amendement? Dan gaan we eerst 

stemmen over het amendement. U ziet het amendement, hoop ik. Wie steunt het amendement op 1? De 

Stadspartij, verder niet, het amendement is verworpen. 
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Dan de motie. Behoefte aan een stemverklaring? De heer Martens. 

 

De heer MARTENS (PvdA): Ja, dank u, voorzitter. Ik begrijp dat de wethouder al deelt wat ik zei: 

diversiteit en deskundigheid in de commissie. Dan staat het verder de Stadspartij natuurlijk vrij om zelf 

zo’n discussienota te maken, maar ik vind het voldoende zo. 

 

De VOORZITTER: De heer De Rook. 

 

De heer DE ROOK (D66): Ja, voorzitter, zoals ik in mijn woordvoering ook aangaf, willen wij deze 

discussie best aan. Er zijn verschillende manieren om over welstand na te denken en het zou goed zijn om 

die eens met elkaar te wisselen. Dus wij zullen deze motie steunen. 

 

De VOORZITTER: De heer Dijk. 

 

De heer DIJK (SP): Dank u wel, voorzitter. Ik had er in mijn woordvoering ook al even aan gerefereerd: 

ik vind het ook niet nodig om hier nu van het college een notitie over te krijgen, maar het staat natuurlijk 

de Stadspartij vrij om dat zelf te doen. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Kuik. 

 

Mevrouw KUIK (CDA): Dank u, voorzitter. We zijn blij met het aangescherpte welstandsbeleid. Wij 

denken dan ook dat bij de aanpassing van het bestemmingsplan dit soort problematiek wel weer aan de 

orde komt. Dus wij vinden het niet nodig om nu in te stemmen. 

 

De VOORZITTER: De heer Sipma. 

 

De heer SIPMA (VVD): Over de motie sluiten wij ons aan bij de SP. 

 

De VOORZITTER: De heer Van Rooij. 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): De wethouder geeft volgens Student en Stad heel duidelijke 

argumenten waarom er binnen de kaders door mensen met kennis daarover besloten moet worden. Dus 

wij zullen niet voor de motie stemmen. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Jongman. 

 

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Ik sluit mij aan bij de opmerking over de kaders, maar dat sluit 

niet uit dat je zou kunnen nadenken over de invulling van de kaders door de welstandscommissie. Dus wij 

zijn voor motie 7. 

 

De VOORZITTER: Heb ik alle stemverklaringen gehad? Dan gaan we stemmen. Wie steunt de motie 

op 7? De Stadspartij, ChristenUnie, D66, verder niet. De motie is verworpen. 

Dan gaan we naar de voorstellen onder I tot en met III. Wie steunt de voorstellen zoals voorgelegd? Dat is 

de volledige raad, de voorstellen zijn aanvaard. 

 

8.b: Vaststelling herziening aantal grote grondexploitaties 

(collegebrief van 14 december 2012) 

 

8.b.1: Herziene grondexploitatie Europapark en Station Europapark 

(raadsvoorstel 14 december 2012, GR12.3420126) 

 

8.b.2: Exploitatiebegroting Reitdiep fase I & II 2012 en Reitdiep fase III & IV 2012 

(raadsvoorstel 14 december 2012, GR12.3420138) 

 

8.b.3: Herziene exploitatie 2013 Zernike Science Park 

(raadsvoorstel 14 december 2012, GR12.3420139) 

 

8.b.4: Herziene grondexploitatie Roodehaan 2012 
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(raadsvoorstel 14 december 2012, GR12.3420127) 

 

8.b.5: Herziene grondexploitatie Eemspoort 2012 

(raadsvoorstel 14 december 2012, GR12.3420128) 

 

8.b.6: Herziene grondexploitatie Westpoort 2012 

(raadsvoorstel 14 december 2012, GR12.3420129) 

 

8.b.7: Herziene grondexploitatie Driehoek Peizerweg 2012 

(raadsvoorstel 14 december 2012, GR12.3420130) 

 

8.b.8: Herziene integrale grondexploitatie Eemskanaalzone 2012 

(raadsvoorstel 14 december 2012, GR12.3402132) 

 

8.b.9: Herziene grondexploitatiebegroting herstructurering Lewenborg centrumzone Noord 2012 

(raadsvoorstel 14 december 2012, GR12.3420133) 

 

8.b.10: Herziene grondexploitatie CiBoGa 2012 

(raadsvoorstel 14 december 2012, GR12.3420134) 

 

8.b.11: Herziene grondexploitatie Kempkensberg/Engelse Kamp 

(raadsvoorstel 14 december 2012, GR12.3420135) 

 

8.b.12: Herziene integrale grondexploitatie Oosterhamrikzone 2012 

(raadsvoorstel 14 december 2012, GR12.3420124) 

 

8.b.13: Startersleningen Meerstad (GR12.3401290) 

 

De VOORZITTER: Wij gaan de onderwerpen b1 tot en met b13 gezamenlijk behandelen. 

Wie wenst daarover het woord? de heer De Rook. 

 

De heer DE ROOK (D66): Voorzitter, u zei het zelf al, we spreken eigenlijk over dertien agendapunten in 

één en dan is de vraag: welke toon sla je dan aan? Ga je op alle dertien specifiek in of zoek je meer de 

hoofdlijn? Ik ben in mijn commissiewoordvoering wat meer op specifieke grondexploitaties ingegaan, ik 

zal mij nu beperken tot de hoofdlijnen. De vraag die tijdens de commissievergadering naar voren kwam, 

volgens mij was het mevrouw Van Lente die hem stelde, was: “Die grondexploitaties, waarom doen we 

dat nou ook alweer?” Waarom praten we hier nou eigenlijk over, waarom is dat eigenlijk ooit begonnen? 

De ontwikkeling van nieuwe locaties om op te wonen en om nieuwe bedrijven op te vestigen houdt de 

stad dynamisch en moet nieuwe Stadjers de mogelijkheid bieden om hier een bestaan op te bouwen en 

bedrijven de gelegenheid bieden om zich hier te vestigen en hier nieuwe banen te creëren voor stad en 

regio. Een andere vraag die wezenlijk is, is: waarom deden wij het ook al weer zo, op deze manier? Grote 

masterplannen, waarbij veel kosten voor de baten uitgingen en met vreemd vermogen grond werd 

aangewend om er grote, langlopende ontwikkelingen mee los te trekken. Dat was tot vijf jaar geleden een 

alom geaccepteerde en de gebruikelijke modus operandi voor gemeenten, maar die is inmiddels door de 

tijd ingehaald. Jammer genoeg voert de negatieve schaduw van deze manier van ontwikkeling nu de 

boventoon in dit debat, althans dat was in de commissie het geval. En ik probeer met het onderscheid dat 

ik net aangaf tussen het waarom en het hoe, aan te geven waar het in onze ogen anders zou moeten. De 

ambitie staat overeind, maar de manier waarop die ambitie bereikt zou moeten worden, moet 

fundamenteel anders. Maar de toekomst staat hier niet los van het verleden. Wij kunnen simpelweg geen 

streep zetten onder vroeger en met een financieel schone lei beginnen. De verplichtingen en ramingen van 

het verleden lopen tot in de verre toekomst door en zullen daarom ook onlosmakelijk deel uit moeten 

maken van de strategie die wij vandaag kiezen. En bij een strategie draait het natuurlijk voor een heel 

groot gedeelte om de balans, daar hadden we het in de commissie ook over, tussen uitgiftetempo en 

verwachte inkomsten, waarbij we ons niet te rijk rekenen maar waarbij we ons zelf ook niet tekortdoen. 

En dat kunnen we dus eigenlijk alleen maar doen met de kennis van nu, want de kennis van vijf jaar 

geleden is gedateerd en de kennis van over twee jaar, die hebben we niet, tenzij we op onze onderbuik 

willen vertrouwen. Daar kiezen wij niet voor, dus we moeten het doen met de kennis van nu. Die leert dat 

het college, met de ambtenaren en hun expertise, maar ook de accountant en de expertise die daar 
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plaatsvindt, laten zien dat de lijn die wij nu kiezen een verstandige is, waar wij in ieder geval weer een 

jaar mee vooruit kunnen. Daarbij komt mijn voorstel op twee parallelle koersen die wij zouden moeten 

uitzenden, een politieke lijn en een wat meer pragmatische lijn. De politiek is dat wij moeten leren van 

het verleden, van de risico’s die aan grootschalige langlopende ontwikkelingen zitten en de consequenties 

die dat voor het grondbeleid van de gemeente moet hebben. De lijn van terugkijken en identificeren van 

de fouten van het verleden. Belangrijk voor nieuwe ontwikkeling, maar slechts van beperkte waarde als 

het gaat om de herziening van wat er vandaag voorligt. Meerwaarde heeft daarvoor een meer 

pragmatische koers, namelijk: hoe kunnen wij, gegeven wat er ligt, er het beste van maken? Want daar is 

reden toe. Daarin kiezen wij, denk ik, de juiste strategie. Flexibiliteit in ontwikkelingen, kleinschalige en 

gefaseerde voortgang, meer ruimte voor particulier opdrachtgeverschap en vooral erg goed luisteren naar 

en ruimte bieden aan wensen van toekomstige gebruikers. En als je luistert naar de wensen van 

toekomstige inwoners, dan hoor je niet alleen vragen naar meer flexibiliteit in het aanbod, maar je hoort 

ook andere knelpunten. Mensen hebben moeite met het verkopen van hun oude huis. Met name starters 

hebben veel moeite om de financiering van een nieuw huis rond te krijgen. Deze starters kunnen wij 

inmiddels helpen met het instrument startersleningen. Steeds weer zoeken wij naar vrij budget om aan te 

wenden voor dit nuttige instrument. Vanuit een pragmatische koers, immers vanuit het belang van het 

verkopen van woningen, zouden wij vraag en aanbod beter bij elkaar kunnen brengen door in de 

grondexploitaties ruimte te vinden om deze leningen structureel vorm te geven. Hiervoor dienen wij 

straks een motie in, mede namens de PvdA en het CDA en de VVD. De startersleningen zijn voor mijn 

fractie slechts een voorbeeld van wat je zou kunnen bedenken om de koop van woningen aantrekkelijker 

te maken. 

 

De VOORZITTER: De heer Dijk. 

 

De heer DIJK (SP): Voorzitter, dank u wel. Even kort over die starterswoningen, want er staat ook een 

stuk, tussen die dertien, over startersleningen bij Meerstad. Die lopen tot ongeveer 250.000 euro. Ik vraag 

mij af, in de motie die u gaat indienen, hoe u tegen dat bedrag aankijkt en wat voor u nog een 

starterslening is. 

 

De heer DE ROOK (D66): Ja, dat is een interessante vraag. De motie vraagt aan het college om daar een 

voorstel voor te doen. Dus als wij het hebben over specifieke bedragen, komen wij daar nog op terug. 

Maar waar u het heeft over Meerstad, vind ik niet zozeer het maximum vooral belangrijk, maar meer het 

minimum. Als het gaat over starters moet je vooral geen minimum inbouwen. Het maximum, daar heb ik 

niet zoveel bezwaar tegen. Als er starters zijn die willen beginnen met een woning van 250.000 euro, en 

die dat kunnen betalen, heb ik daar verder geen problemen mee. Dus ik heb iets minder een probleem met 

dat plafond als u dat heeft. 

Over startersleningen: er zijn ook meer instrumenten die je zou kunnen aanwenden om de koop van 

woningen aantrekkelijker te maken. Wij hebben er eerder een debat over gehad. Ook bijvoorbeeld 

erfpachtconstructies zouden starters kunnen helpen om een huis te kopen, dat anders niet binnen hun 

bereik zou liggen. 

Voorzitter, wij roepen het college ook op om met ons mee te denken over creatieve instrumenten om de 

verkopen van woningen verder in gang te zetten. 

Voorzitter, ik schetste eerder een principiële en een pragmatische lijn. Voor mijn fractie komen deze twee 

lijnen eigenlijk bij elkaar. Wij zijn niet alleen pragmatisch, maar ook principieel voorstander van 

vraagsturing in gebiedsontwikkeling. Vertrouwen op de eigen kracht van mensen is ook het leidend 

maken van een individuele of een gemeenschappelijke visie tegenover een visie vanuit de overheid. Voor 

ons is dat daarom zowel de pragmatische als de principiële lijn. Kleinschalige en gefaseerde 

ontwikkeling, waarbij de wensen van gebruikers centraal staan. En het antwoord op de vraag waarom wij 

woningen ontwikkelen blijft dan ook hetzelfde. De vraag hoe we dat moeten doen, zal dus voortaan 

volstrekt anders moeten worden beantwoord. De herzieningen die aan ons zijn voorgelegd, voldoen wat 

ons betreft aan onze uitgangspunten. We accepteren onze verliezen en zetten erop in om deze in de 

toekomst zoveel mogelijk te verkleinen. Ik sprak in de commissie al uit … 

 

De VOORZITTER: U nadert uw einde. Dat geldt voor ons allemaal. 

 

De heer DE ROOK (D66): En ik doe nog wel zo mijn best, voorzitter. Ik rond af. Ik sprak in de 

commissie al uit dat we maximale grip moeten hebben, met daarbij de relativering dat begrip in de 

toekomst maar erg beperkt is. De vraag naar kavels ontwikkelt zich voor een deel autonoom en voor het 
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deel van de vragen waar wij wel invloed op hebben, zullen we wat ons betreft moeten aanwenden wat 

nodig is. Principieel, omdat we denken dat de match van vraag en aanbod dan het beste is en pragmatisch, 

omdat wij zo de meeste kavels verkopen en zo onze verliezen het meeste kunnen beperken. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan meld ik dat de heer Sijbolts de vergadering heeft verlaten en zag ik 

mevrouw Kuik voor haar bijdrage van de CDA-fractie. De motie zou inderdaad nog worden ingediend, ja. 

Dank u wel. 

 

Motie (8): Structurele startersleningen (beleidsmatige koppeling starterslening aan de 

grondexploitatie) (D66, VVD, CDA, PvdA) 
“De gemeenteraad van Groningen bij een op 30 januari besprekende de ‘herziening grondexploitaties’, 

 

constaterende dat: 

- met name starters problemen hebben met het rondkrijgen van de financiering van een koophuis; 

- dit een belangrijk knelpunt is bij de verkoop van nieuwbouwwoningen; 

- de gemeente met het instrument ‘startersleningen’ starters kan helpen in het rondkrijgen van de 

financiering van een koophuis; 

 

overwegende dat: 

- startersleningen in beginsel budgetneutraal zijn; 

- de gemeenteraad steeds moet zoeken naar vrijgemaakt geld om startersleningen uit te financieren; 

- de uitgifte van startersleningen bij nieuwbouwprojecten een op een correleert met de verkoop van 

woningen; 

- grondexploitaties over het algemeen een lange looptijd hebben; 

 

van mening zijnde dat: 

- het wenselijk zou zijn om starterleningen structureel vorm te geven; 

- starterleningen zouden kunnen worden opgenomen ten behoeve van elke grondexploitatie die 

inzet op de verkoop van starterswoningen; 

 

verzoekt het college: 

- om te onderzoeken of in grondexploitaties die inzetten op verkoop van starterswoningen budget 

kan worden vrijgemaakt dat kan worden ingezet voor het aanbieden van starterleningen voor de 

aankoop van woningen binnen de betreffende grondexploitatie, teneinde de verkoop van 

woningen binnen de betreffende grondexploitatie te stimuleren en hierbij expliciet in te gaan op: 

1. welke grondexploitaties dit zou moeten betreffen; 

2. hoeveel leningen er maximaal worden uitgegeven; 

3. onder welke voorwaarden deze leningen worden verstrekt; 

4. het verwachte effect van deze startersleningen op de grondexploitatie en verkoop; 

 

en gaat over tot de orde van de dag.” 

 

De VOORZITTER: De motie maakt deel uit van de beraadslagingen. Het woord is aan mevrouw Kuik. 

 

Mevrouw KUIK (CDA): Dank u, voorzitter. We behandelen nu de herziening van een aantal 

grondexploitaties die een afboeking van 44 miljoen euro met zich meebrengt. In de commissie stelde ik al 

de vraag: hoe is ons voorspellend vermogen? Het CDA vindt het zorgelijk dat in een relatief korte tijd er 

een stijging van een negatief resultaat van 10% is. En dan hebben we het nog niet over de grotere 

klappen. De nu bekende gevolgen van de crisis zijn in de herzieningen verwerkt. Maar in het stuk wordt 

ook duidelijk gemaakt dat toekomstige bijstellingen niet vallen uit te sluiten. Staan we dan machteloos 

tegenover de toekomst en staan we hier dan volgend jaar weer, met hetzelfde probleem? Het is heel 

vervelend, maar in de toekomst kijken kunnen wij niet. Voorspellen is geen exacte wetenschap. Om zo 

goed mogelijk een risicoanalyse te maken, is het van belang dat de gemeente de markt en de 

vraagontwikkeling goed monitort. Om grip op de zaak te houden is het naar onze mening goed dat 

jaarlijks de grexen worden herzien. Daarnaast vergt het een actieve houding van de gemeente om in te 

spelen op de economie. Van belang is om daar waar het kan, we als gemeente flexibel zijn met gronden, 

door braakliggende gronden in te zetten voor tijdelijk gebruik. Voorbeelden worden genoemd, zoals 

inzaaien van terreinen met bloemen en zaden, die ook een bijdrage kunnen leveren voor de bijtjes, 
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stadslandbouw, maar ook het actiever inspelen op marktinitiatieven. Zo gebeurt er wat met de 

braakliggende grond en wordt ook aan de stad meer kleur gegeven. Uiteraard moeten we er ook flexibel 

mee om kunnen gaan, wanneer de markt weer aantrekt, en snel gronden kunnen inzetten. 

Voorzitter, daar waar we de woningverkoop een zetje kunnen geven door middel van startersleningen, 

zoals bij Meerstad, moeten we dat zeker doen. We zullen ook mede een motie indienen om het instrument 

startersleningen breder in te zetten. 

Tot slot kom ik bij de grondexploitatie van Reitdiep. We kunnen de ontwikkeling van Reitdiep III en IV 

ondersteunen, met de opmerking dat dit zoveel mogelijk gefaseerd moet plaatsvinden. Dank u. 

 

De VOORZITTER: De heer Leemhuis, GroenLinks. 

 

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Voorzitter, dank u wel. Ik heb in de raadscommissie al het nodige 

gezegd over een aantal onderwerpen, dus ik ga eerst op een viertal onderwerpen in en vervolgens ga ik 

wat langer door op het onderwerp van hoe we nou eigenlijk omgaan met tijdelijke initiatieven en 

initiatieven vanuit de stad, vanuit ondernemers en vanuit mensen die plannen hebben op onze gronden, of 

mogelijke plannen zouden kunnen hebben. 

Om te beginnen, ik heb daar in de commissie ook al iets over gezegd, Kempkensberg. Ik zei toen ook al: 

een vreemde eend in de bijt. De grondexploitatie Kempkensberg, waar we plotseling te horen krijgen dat 

er voor een bedrag van 5,5 miljoen euro op afgeschreven moet worden. De wethouder heeft daar toen ook 

wel antwoord op gegeven en we hebben ook in het technische vragenuur, daarvoor dank ik ook alle 

ambtenaren die daar aanwezig waren, dat was een enorm grote groep, wel enige toelichting gekregen. Ik 

hoorde toen: “Ergens in het najaar van 2012 werd ons dat duidelijk.” Ik krijg toch het gevoel dat daar niet 

voldoende op gestuurd is. Heeft het college dat voldoende in de gaten gehouden en waarom horen we, als 

dat rond het najaar van 2012 gebeurde, dan pas in januari 2013 hoe dat zit? Daar wil ik graag van de 

wethouder nog wat meer over horen. 

Reitdiep III en IV, mevrouw Kuik heeft daar ook wel iets over gezegd. De discussie is of 

Reitdiep III of IV Meerstad bijt en de ontwikkeling daarvan. Het college heeft daar het een en ander over 

uitgelegd en dat klinkt wel plausibel, dat mensen een bepaalde hoek van de stad zoeken. Aan de andere 

kant, in de begroting voor 2013 is een tekst opgenomen waarin staat dat Reitdiep III en IV ontwikkeld 

zouden moeten worden, maar ook zo’n manier dat het ‘Meerstad niet bijt’, dus blijkbaar zijn er wel 

manieren waardoor Reitdiep III of IV Meerstad bijt. Ik zou toch ook daar graag meer over willen horen. 

Dan het punt van het mogelijk samenvoegen van grondexploitaties op het gebied van bedrijventerreinen. 

We horen veel over wonen, maar het gaat ook om bedrijventerreinen en kantoorlocaties. Mijn fractie is 

daar aan de ene kant wat terughoudend in. Het zou niet zo moeten zijn dat je alles op een hoop gooit, 

want dan wordt het een heel groot en ook niet stuurbaar geheel. Maar wij kunnen ons wel voorstellen dat 

er op praktische plekken, de meest voor de hand liggende zijn Eemspoort en Roodehaan, die liggen bij 

elkaar en hebben misschien dezelfde grootte, mikken op dezelfde bedrijvigheid. Dus als het gaat om 

praktische overwegingen, om goede stuurbaarheid, dan zou mijn fractie daar wel wat in zien. Maar dan 

over het punt van financiële situatie. Meer dan een half jaar geleden is er een redelijke inschatting 

gemaakt van de kosten. Mevrouw Kuik heeft daar een net iets anders standpunt over. Ik zou zeggen: in 

deze tijden, waarin we op andere grondexploitaties in korte tijd veel meer moeten afboeken, vind ik rond 

de 10% van de inschatting eigenlijk best aardig ingeschat van het college. Maar waar het mijn fractie om 

gaat is die tijdelijkheid, die initiatieven, het faciliteren van wensen van ondernemers en burgers, dat hoor 

ik al een tijdje. Ik zal afronden. Al ongeveer twee jaar hoor ik over energielandschappen, ik hoor over 

stadslandbouw, dat wij dat willen gaan aanmoedigen, maar ik heb er nog niet zo veel van gemerkt. Als je 

dan hoort dat er overleg is geweest of er wel of geen koeien op Westpoort moeten staan en dat die ene 

ondernemer die daar wel zit zegt dat dat niet past bij de uitstraling, dan denk ik: college, kies nou echt 

voor die tijdelijkheid, praat echt met initiatiefnemers en stel je ook op om die initiatiefnemers te helpen, 

in plaats van te zoeken naar redenen waarom het misschien niet zou lukken. 

Ik moet afronden. Ik heb een tweetal moties en dan heb ik nog niets over de startersleningen kunnen 

zeggen. De motie zal ik dan maar even niet toelichten. Ik heb daar wel een punt van orde bij, voorzitter, 

want ik heb steun van een fractie, maar de fractie is er niet en heeft nog niet kunnen tekenen. Dus ik laat 

het even aan de voorzitter en het presidium over hoe dat moet. Ja, ik kan er ook een streep doorheen 

zetten, maar dat is even het punt van de orde.  

Dan tot slot, de startersleningen Meerstad. Ik beschouw dat gewoon als een stimuleringsregeling 

Meerstad, en we hebben zo langzamerhand wel door hoeveel steun dat kan gebruiken. Dus mijn fractie 

ondersteunt dat voorstel. Dank u wel. 

 



 

Verslag 30 januari 2013

57

 

 
51 

Motie (9): Tijdelijk gebruik (GroenLinks, ChristenUnie, PvdA) 
“De gemeenteraad van Groningen, bijeen in vergadering van 30 januari 2013, behandelende de 

‘Resultaten herziening grondexploitaties’, 

 

overwegende dat: 

- Groningen ruim 300 ha ongebruikte grond in haar bezit heeft; 

- tijdelijk gebruik van grond een optie is om de verdiencapaciteit van grondexploitaties te 

vergroten; 

- tijdelijk gebruik kansen biedt voor versterking en vernieuwing en door initiatieven als 

stadslandbouw bijdragen aan de Groningse ambitie om de duurzaamste stad van Nederland te 

zijn; 

 

verzoekt het college: 

- om de locaties en mogelijkheden voor tijdelijk gebruik van grond (zoals kleine groenplaatsen, 

braakliggende terreinen, leegstaande gebouwen en daken van grote panden) in kaart te brengen; 

- deze zichtbaar maken voor de inwoners van de stad; 

- de raad voor de zomer hierover te informeren; 

 

en gaat over tot de orde van de dag.” 

 

Motie (10): Energielandschappen (GroenLinks, ChristenUnie, PvdA) 
“De gemeenteraad van Groningen, bijeen in vergadering van 30 januari 2012, behandelende de 

‘Resultaten herziening grondexploitaties’, 

 

overwegende dat: 

- Groningen de ambitie heeft om de duurzaamste stad van Nederland te zijn en in 2035 

energieneutraal; 

- voor het speerpunt energie de mogelijkheden voor energielandschappen worden onderzocht; 

 

verzoekt het college: 

- om voor de zomer aan de raad voor te leggen wat de mogelijkheden zijn voor het aanleggen van 

energielandschappen op de bij de gemeente in bezit zijnde gronden; 

 

en gaat over tot de orde van de dag.” 

 

De VOORZITTER: Ik denk dat we daar dan toch van moeten zeggen dat de motie door u alleen 

ingediend moet worden, of even niet namens de betreffende fractie. Maar de motie is dan wel mede 

ingediend door de ChristenUnie en de PvdA en er is dus ook voldoende ondersteuning om deel uit 

kunnen maken van de beraadslagingen. 

De heer Dijk, SP. 

 

De heer DIJK (SP): Dank u wel, voorzitter. Ook bij deze grondexploitaties worden de gevolgen van de 

economische crisis weer erg goed zichtbaar. Aangezien het onduidelijk is hoelang deze crisis nog 

voortduurt, moeten we leren omgaan met deze onzekerheden en proberen deze zo klein mogelijk te 

houden. Gelukkig was er daarom in het voorjaar van 2012 een voorziening getroffen van 40 miljoen euro 

en dat het resultaat nu 4 miljoen euro negatiever is dan verwacht, ja, dat valt erg tegen. Maar het had ook 

nog wel een heel stuk erger gekund, zoals de heer Leemhuis net al zei. 

Voorzitter, naast logische oplossingen, zoals het verlagen van het uitgiftetempo, door gefaseerd te 

bouwen en projecten op te knippen in kleinere fasen, lijken er niet zo heel erg veel dingen meer anders 

mogelijk. We hebben hier niet de macht in handen om de economische situatie drastisch te veranderen, 

maar dat betekent niet dat we niet op zoek moeten gaan naar creatieve oplossingen om maatschappelijke 

schade te beperken. In de collegebrief wordt bijvoorbeeld al aangegeven dat er erg breed wordt gekeken 

naar de mogelijke oplossingen bij het financieren van projecten. Zo wordt ook de mogelijkheid 

onderzocht om een eigen ontwikkelbedrijf op te richten. Dit zou volgens de SP-fractie een oplossing 

kunnen zijn om sommige maatschappelijk noodzakelijke projecten toch van de grond te krijgen. Ik wil 

hier graag alsnog even kort een reactie van het college op krijgen. Ik heb hier in de commissie ook al naar 

gevraagd, maar ik zou toch willen dat het college er kort op reageert. 
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Tot slot steunen wij de plannen om bij bedrijventerreinen te gaan zoeken naar tijdelijke invulling met 

andere functies en op een kleinere schaal. Hopelijk zorgt dit ervoor dat het mogelijke verlies voor de 

toekomst enigszins beperkt kan worden. 

Dan de startersleningen van Meerstad. Startersleningen kunnen inderdaad een geschikt middel zijn om 

ervoor te zorgen dat starters meer kans maken op de woningmarkt. Alleen: het woord zegt het al, het is 

bedoeld voor starters. In dit voorstel zullen startersleningen worden verstrekt aan kopers van huizen van 

ongeveer 250.000 euro. Volgens mijn fractie kun je dan eigenlijk nog moeilijk spreken van 

starterswoningen, maar aangezien de verkoop van de woningen in Meerstad echter wel wat beter van de 

grond kan komen, zullen wij in dit specifieke geval dit voorstel ondersteunen. 

 

De VOORZITTER: De heer De Rook. 

 

De heer DE ROOK (D66): Ja, de heer Dijk trok daarnet ook al een beetje een soort van definitie, maar 

wordt een starterswoning niet gedefinieerd door het feit dat de mensen die daar komen wonen starters zijn 

op de woningmarkt, meer dan de waarde van het huis? 

 

De heer DIJK (SP): Ja, absoluut, ik snap ook wel uw redenering daarachter. Wij vinden het alleen niet 

nodig dat de gemeente leningen gaat verschaffen aan huizen die deze prijs hebben. Wij zien dan liever dat 

er wordt gekeken naar mensen voor een lagere categorie. Dat zien wij als mensen die echt gaan starten op 

de woningmarkt, die echt een eerste kleiner huis gaan nemen. Wij hebben het gevoel dat daar meer 

behoefte aan is, dan aan die heel dure woningen. 

 

De VOORZITTER: De heer Blom, VVD. 

 

De heer BLOM (VVD): Voorzitter, dank u wel. Ik wil mij in mijn woordvoering beperken tot de 

startersleningen voor Meerstad. Over de andere onderwerpen is al genoeg gezegd. Vooropgesteld: 

mensen moeten zelf kunnen bepalen waar ze willen wonen. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Van Lente. 

 

Mevrouw VAN LENTE (PvdA): Ja, ik ben wel benieuwd, voorzitter. De VVD heeft in de commissie ook 

louter een opmerking gemaakt over de manege. Een heel belangwekkend onderwerp, maar vindt de VVD 

dit echt geen onderwerp om meer woorden aan kwijt te maken, de grondexploitaties? 

 

De heer BLOM (VVD): Op dit moment niet, mevrouw Van Lente. 

Mensen moeten zelf kunnen bepalen waar ze willen wonen. Dat betekent ook dat ze, als ze een 

starterslening willen, ze zelf moeten kunnen bepalen waar ze die inzetten. In dit voorstel zijn die leningen 

gekoppeld aan een gebied, namelijk aan Meerstad. Wij hebben bezwaar tegen die koppeling. De 

argumenten voor die koppeling zijn ook niet overtuigend. Een van de redenen is dat in Meerstad de 

woningen gebouwd gaan worden in de genoemde hogere prijsklasse. Echter, die prijsklasse vind je ook in 

bijvoorbeeld Reitdiep, en daar gelden deze leningen dan niet voor. Maar ook wij willen graag dat er 

woningen verkocht worden in Meerstad, al is het alleen maar omdat wij er tot aan onze nek in zitten. 

Gelet op de verkopen, kunnen die wel wat stimulans gebruiken. Wij zijn dus voor het stimuleren van de 

woningbouw, maar tegen het oormerken van startersleningen naar gebied. Om de dekking beter te 

regelen, hebben wij met onder andere D66 een motie ingediend. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: De heer Leemhuis. 

 

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. Het moest nog eventjes bij mij landen, want 

dezelfde verbazing die mevrouw Van Lente uitspreekt, heb ik ook. We hebben hier dertien 

grondexploitatieplannen, voor een bedrag van 44 miljoen euro wordt er afgeschreven en u zegt daar in de 

commissie en de raad niets over. Dat vind ik verbazingwekkend. Kunt u uitleggen hoe dat kan? 

 

De heer BLOM (VVD): Nou, dat zei ik net al. Wij hebben daar gewoon geen opmerkingen over. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Van Lente, PvdA. 

 



 

Verslag 30 januari 2013

59

 

 
53 

Mevrouw VAN LENTE (PvdA): Ja, dank u wel, voorzitter. De neiging van veel fracties zou wel kunnen 

zijn om zich louter te concentreren op het getal met de zes nullen, dat we hier in mindering gaan brengen 

op waardes. Dat is ook niet de manier waarop wij ertegen aan willen kijken, maar het is wel van betekenis 

om te zien wat we hier moeten afboeken met elkaar. De heer De Rook verwees er al naar, het is van 

belang, ook voor mijn fractie, om juist te kijken naar wat we hier aan het doen zijn met elkaar in die 

grondexploitaties. Het lijkt een financiële exercitie, maar wat we hier eigenlijk doen natuurlijk, is vanuit 

de lokale overheid sturen op ontwikkelingen. En dat is voor de fractie van de PvdA een groot goed. 

We proberen juist die ontwikkelingen te stimuleren die we willen zien en juist die ontwikkelingen tegen 

te gaan, die we niet wensen te zien op een bepaalde locatie. De heer De Rook verwees er al naar, dat 

maakt het mogelijk om in deze stad mensen een plek te bieden om te gaan wonen. Dat maakt het mogelijk 

om in deze stad gebieden aan te wijzen om nieuwe economie en nieuwe bedrijvigheid aan te trekken. Dat 

is wat wij hier staan te doen. 

De neiging is groot om het met elkaar te hebben over fouten uit het verleden, die geleid hebben tot deze 

grote getallen. Zo kun je ernaar kijken, maar tegelijkertijd waren we er met ons allen van overtuigd dat 

die ontwikkelingen die we wilde regelen, die gebieden vergden. We weten inmiddels anders. Ook de heer 

De Rook zei al: in de toekomst moeten wij misschien eens wat kleiner gaan kijken. Dat leren we met 

elkaar, dus laten we optimisme niet laten verworden tot opportunisme, maar nu ook niet te negatief aan te 

kijken tegen wat we nu moeten doen. Dat is van tijdelijke aard. De economie zal weer aantrekken. Waar 

mijn fractie wel zorgen over heeft, dan gaat het met name over die bedrijventerreinen, is de vraag of de 

bedrijventerreinen van nu, of van vroeger eigenlijk, ook de bedrijventerreinen zijn voor de toekomst. 

Wordt het echt wel zoals wij voorzien? Dat is dus met name een vraag aan het college, om ons goed op de 

hoogte te houden van de structurele ontwikkelingen. Dus niet alleen de conjunctuur, de economie van nu, 

wat is er nu aan de hand, maar juist met elkaar te blijven kijken naar wat de toekomst van ons vraagt en 

wat ook de economie van de toekomst van ons vraagt. Misschien vraagt het wel dat we de 

bedrijventerreinen nog wat kritischer onder de loep nemen, ook op de lange termijn. Wij worden daar 

graag bij betrokken door het college. 

 

De VOORZITTER: De heer Leemhuis. 

 

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Ik heb even een aanvullende vraag aan mevrouw Van Lente, want ik 

wil begrijpen waar het over gaat. Gaat het hier over bedrijventerreinen, zoals u noemt, over Westpoort en 

Europapark? De nieuwe bedrijventerreinen? Of gaat het u ook om de oude bedrijventerreinen, zoals 

Ulgersmaborg, Oosterhamrikkade? Even ter begrip. 

 

Mevrouw VAN LENTE (PvdA): Ja, dank, voorzitter. In alle gevallen gaat het ons om het nadenken over 

het rapport dat gemaakt is over de toekomst van bedrijventerreinen, het Stekrapport, zoals het bij ons 

bekend is, of dat echt wel een goede weergave is van wat de toekomst ons zal brengen. Dus onze oproep 

is vooral om met elkaar kritisch te blijven kijken naar of dat rapport ook daadwerkelijk de toekomst is. 

Voor nu lijkt het oké, maar is dat ook echt aan de orde? Daar moeten we naar blijven kijken. De neiging 

is heel groot om nu te kijken: wat is er fout gegaan en wat een grote bedragen! En dat is ook terecht, want 

we moeten nu heel wat gemeenschapsgeld stoppen in het afboeken van die waardes. Tegelijkertijd biedt 

ook juist deze situatie heel veel kansen. 

De heer Leemhuis heeft net namens andere onze fractie, moties ingediend over tijdelijk gebruik van 

bedrijventerreinen. Daar liggen wat onze fractie betreft heel veel kansen. Wat ook kansen biedt is: we 

hebben heel veel bewoners en ondernemers moeten verplaatsen van terreinen waar we grote plannen mee 

hadden. Nu die plannen minder werkelijkheid worden, biedt dat misschien ook weer kansen tot het 

verplaatsen van bedrijven. De VVD had het in de commissie al nadrukkelijk over een manege 

bijvoorbeeld, over Advendo, om die weer een nieuwe plek te bieden op een van die lege terreinen. We 

willen het college oproepen om op die manier daarnaar te kijken. 

Ik geloof dat er straks nog een motie komt, onder de mooie naam: de driehoek van de heer Dijkhuis of 

iets dergelijks, maar de heer Dijkhuis maakte ons in de commissie en ook in de wandelgangen heel erg 

attent, dank daarvoor, op de vraag: “Alles wat in die grondexploitaties staat opgenomen, met name 

allerlei infrastructuur, moeten we dat nu allemaal wel gaan aanleggen?” Dat is eigenlijk een algemene 

oproep die wij aan het college zouden willen doen. Hebben we nou al die infrastructuur wel nodig? Biedt 

dat nog kansen om de grondexploitaties wat kleiner te maken, qua investeringen? Als het nodig is om er 

daadwerkelijk ontwikkelingen aan te trekken, moet je die infrastructuur aanleggen, maar als dat niet zo is, 

moet je misschien eens wat schrappen en kun je de investeringen wat kleiner maken. 
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Over de woningbouw dan. Reitdiep, mevrouw Kuik verwees er ook al naar. We gaan dat ontwikkelen en 

dat doen we omdat het van belang is voor de woningmarkt om daar weer grond bouwrijp te maken. Dat is 

van belang, want als die markt weer aantrekt, dan willen de jongeren een plek om te wonen, dan willen de 

gezinnen een plek om te wonen. Dan hebben de ouderen huisvesting nodig, dus we moeten daadwerkelijk 

aan de slag blijven daarmee. Inderdaad. De creatieve oplossingen, zoals door de heer De Rook ook al 

vermeld, erfpacht, startersleningen, waar wij ook samen een motie over hebben ingediend, en het 

ontwikkelbedrijf eventueel van de gemeente: “college, doe vooral”, zou onze oproep zijn, “wat de 

gemeente kan doen om ontwikkelingen aan te jagen. Wees creatief en doe datgene wat wel binnen ons 

bereik ligt.” Veel hebben we niet aan een touwtje, maar wat we wel kunnen doen, laten we dat ook 

werkelijk proberen. 

De hamvraag is: biedt dat wat voorligt, die grondexploitaties, voldoende vertrouwen? De balans die 

gezocht wordt tussen afboeken en afwachten, dat is de balans waar wij naar op zoek zijn. Wat ons betreft 

ligt hier iets voor, wat voor nu de goede balans is. Nog meer risico’s uit die grondexploitaties halen, 

maakt dat je op je lauweren rust en nog meer risico aan boord nemen, maakt dat je je rijk rekent. Die 

balans moet je zoeken en die vinden wij hier. Dus wij kunnen instemmen met die grondexploitaties. 

Nog heel kort. Ik noemde net al dat wij groot vertrouwen hebben in alle creatieve oplossingen die er zijn. 

Startersleningen, zeker ook voor Meerstad, ook daarvoor geldt: laten we vooral niet nalaten wat we 

kunnen doen. We kunnen niet alles, maar laten we die startersleningen inzetten. De motie roept ook op 

om die slim te verbinden aan de grondexploitatie, beleidsmatig. Laten we dat vooral ook doen. We willen 

het college oproepen om dat soort creatieve oplossingen ook zelf de berde te blijven brengen. Wij 

brengen het als raad graag aan, maar ook het college roepen we daar graag toe op. Dank u. 

 

De VOORZITTER: De heer Prummel, Stadspartij. 

 

De heer PRUMMEL (Stadspartij): Voorzitter, ik was er in 2002 bij, als commissielid, toen wethouder 

Willem Smink vroeg: “Zullen wij een actieve grondpolitiek gaan voeren?” “Ja”, zeiden wij allemaal, 

want daar was geld te verdienen. Bovendien, voorzitter, was het de taak van de overheid, zo vonden wij 

allemaal, om grote projecten mogelijk te maken. Wie niet waagt, die niet wint en kennelijk hebben wij 

44 miljoen euro gewaagd. De inschatting van het college om dit geld af te schrijven is realistisch. Het zou 

met Nederland wat beter gaan als alle eigenaren van onroerend goed ook hun gebouwen, winkels, huizen, 

zouden waarderen op het bedrag dat ze werkelijk waard zijn. En daar ook de huren op zouden aanpassen. 

Voorzitter, de heer De Rook zei het al: we moeten blijven ingaan op de vraag op de woningmarkt. 

Mensen die in de stad willen wonen, hebben de huizen nodig waar zij graag in wonen. Wij moeten 

concurreren met andere gemeenten die dat ook kunnen bieden. In Meerstad kunnen wij die huizen 

bouwen en leveren, die de mensen die in Groningen willen wonen en werken, zoeken. En laten we daar 

dan ook inderdaad maar een starterslening tegenover stellen. Elke starter, iedereen die een huis koopt aan 

de bovenkant van de woningmarkt, veroorzaakt een cascade van verhuizingen, tot wel zeven stuks, met 

bijbehorende economische activiteit. Dat is nooit weg. 

 

De VOORZITTER: De heer Van Rooij. 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Voorzitter, maakt de heer Prummel nu per ongeluk een foutje 

door de bovenkant van een woningmarkt te noemen, terwijl hij eigenlijk de onderkant bedoelt? Of is dit 

echt uw mening? 

 

De heer PRUMMEL (Stadspartij): Nee, als je aan de onderkant investeert, dan komen er geen zeven 

verhuizingen op gang. Maar wie aan de bovenkant een huis bouwt, zal waarschijnlijk uit een bestaand 

huis komen en zijn huis zal worden opgevuld, enzovoorts. En dat zou een cascade van zeven 

verhuizingen opleveren. 

 

De VOORZITTER: U moet gaan afronden. 

 

De heer PRUMMEL (Stadspartij): Ik moet gaan afronden! Voorzitter, over de zogenaamde driehoek van 

Dijkhuis, al vaak besproken in dit huis, hebben Stadspartij, VVD, D66 en CDA een motie voor u. 

Voorzitter, laten we vooral die grond die wij niet gebruiken inzaaien en gebruiken voor bloemen, voor 

landbouw en voor stadslandbouw. 
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Motie (11) Driehoekje van Dijkhuis (Stadspartij, VVD, D66, CDA) 
“De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 30 januari 2013, besprekende 

het voorstel van het college over herziening van de grondexploitaties, 

 

overweegt het volgende: 

Voor de Hunzezone werd een enigszins in de versukkeling geraakt plan voor een fietspad, dat voor 

200.000 euro in de boeken staat, gemaakt. Anderzijds is er een kleine driehoekige bouwlocatie waar 

bouwen niet lukte. Om het groen in de Hunzezone te bewaren, zouden we deze kleine locatie 

(gemeentelijk bezit) op kunnen geven en ter compensatie het fietspad tussen Verlengde Bremenweg en 

Bremenweg waarvan onduidelijk is of er vraag naar is, niet realiseren. De corresponderende wijk en 

tunnel zijn immers niet doorgegaan. 

Het driehoekig terrein, het ‘Driehoekje van Dijkhuis’, werd ook in het verleden in een 

commissievergadering al onder deze naam ter discussie gesteld. Het onderwerp is door de heer Dijkhuis 

ook in zijn zienswijze op het bestemmingsplan aan de orde gesteld. 

 

verzoekt het college het volgende: 

Wil het college onderzoeken of het laten vervallen van het fietspad en het wijzigen van de bestemming 

van de ‘Driehoek van Dijkhuis’ mogelijk, haalbaar en wenselijk is? 

Wil het college de raad dit voorjaar in het kader van de bestemmingsplanherziening en de lopende 

afweging van projecten en ambities een brief over mogelijke afruil van de twee projecten aan de raad 

sturen? 

 

en gaat over tot de orde van de dag.” 

 

De VOORZITTER: De motie maakt deel uit van de beraadslagingen. Dan is het woord aan mevrouw 

Jongman. 

 

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Laten we het beestje maar gewoon bij de 

naam noemen. We hebben gewoon te veel grond in bezit en in de jaren die achter ons liggen dachten wij 

niet aan minderen. De heer Prummel zei het ook al, terecht. We kunnen dus nu niet als raad en als fractie 

zeggen: I told you so, ik heb u zo gewaarschuwd, want we zitten met z’n allen in dezelfde rijdende trein 

die we op gezette tijden, we hebben het er wel vaker over gehad, steeds verder hebben laten rijden. 

Maar, voorzitter, laat ik u vertellen dat wij wel enorm balen van deze schuldenlast uit het verleden en enig 

getandenknars klonk er wel in onze fractiekamer. Het gaat namelijk om heel veel gemeenschapsgeld. 

Vandaar dat het onderwerp ook wat meer aandacht nodig heeft dan een hamerslag aan het eind van dit 

debat. We doen nu verwoede pogingen om de trein wat minder snelheid te laten maken, maar dat is lastig. 

Helemaal als je kijkt naar manieren van herbestemming of van alternatieven als koolzaad, schapen en 

noem maar op. Je kunt het op vele manieren invullen. Energielandschappen, wij staan ook op de motie, en 

andere manieren van tijdelijk gebruik, maar het is wel lastig want je kunt niet zomaar stopzetten wat we 

toen besloten hebben. De gedachte die bij onze fractie leeft: je hebt tegenwoordig in de kunst en cultuur 

sector het fenomeen crowd funding. Misschien kun je ook nog zoiets doen als ground funding. Een 

Stadjer mag een stukje grond gebruiken, betaalt daar misschien iets voor en misschien kunnen we daar 

nog wel veel creatiever mee omgaan. Misschien kunst daaraan verbinden, je kunt allerlei gedachten 

creatief inzetten. Dat voorkomt wel dat we gewoon tijden, jarenlang, lege bouwgronden om onze stad 

heen hebben, die er maar liggen te liggen. 

De vraag bij dit alles is wel: wat is de grens aan afboeken? Boeken we af tot nul of blijft de stad 

aantrekken? Hoe gaat het met de trend van de dalende bevolking? Zet zich dat door? Vertaalt zich dat in 

minder huisvesting, minder bedrijvigheid en gaan we de spiraal naar beneden? We weten het niet. We 

weten ook niet wat het over twee jaar is, maar ik wil bij dezen dat punt wel markeren. 

Wat wij in de teksten missen is iets van beperking. Zijn in de toekomst al deze terreinen echt nodig, of 

kunnen we ook, waar terreinen grenzen aan natuur, het met de kennis van nu, herbestemmen of wellicht 

definitief herbestemmen tot natuur? Het voorbeeld dat ik in de commissie genoemd heb, is Kranenburg-

Zuid, maar ook de driehoek van Dijkhuis, Dijkhuizen volgens mij, heeft daarmee te maken. 

Samenvattend: onze fractie kiest qua gevoel voor verbolgenheid. We willen daarmee de politieke druk 

hooghouden, want niets doen is op dit moment toch ook het slechtste scenario. Maar het is wat ons betreft 

wel alle hens aan dek en we willen, als we het geheel overzien, het volgende benadrukken: naar onze 

mening moet je meer schrappen, moet je meer kijken naar wat je wel hebt, en wat je daarin weer kunt 

hergebruiken of wat er nodig is. En misschien wat meer flexibiliteit qua prijs. Daar verschenen gisteren 
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wat berichten over. Ik weet dat we daar in regioverband ook afspraken over aan het maken zijn en voor 

niets verkopen schijnt ook niet te werken. Misschien kunnen we daar toch in de mate van bedrijven 

binnenlaten of met woningen of noemt u maar op, actie op ondernemen. Ook daar denk ik dat we niet 

moeten blijven hangen, maar actie ondernemen. 

Dan als laatste over de startersleningen: daar zij wij voor. Het heeft een positief effect op de 

woningmarkt, naar wij verwachten, een positief effect op Meerstad en een positief effect voor Stadjers, 

belangstellenden die graag een stap willen maken in de woningmarkt. Dank u, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: De heer Van Rooij, Student en Stad. 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Voorzitter, dank u wel. De crisis slaat nog steeds hard toe en de 

gevolgen voor Groningen zijn net als voor andere gemeenten in Nederland erg fors. We nemen nu ons 

verlies om ons risicoprofiel ter verbeteren en dat verlies is nog groter dan verwacht, pijnlijk genoeg. De 

koers van het college is er een die in onze ogen getuigt van realisme en van ambitie. De marktgerichte 

focus op kansrijke ontwikkelingen en de ruimte die wordt geboden aan flexibiliteit en initiatieven van 

potentiële gebruikers is er in onze ogen een die in tijden van crisis, maar ook buiten tijden van crisis, een 

goede aanpak is. 

Het in ontwikkeling brengen van Reitdiep fase III en fase IV kunnen wij ook steunen, ook al lijkt het 

natuurlijk op het eerste gezicht enigszins te wringen met Meerstad. Wij volgen in dezen de lijn van het 

college, maar we zien het dilemma. 

Voorzitter, dan de startersleningen Meerstad. Die kunnen op instemming van Student en Stad rekenen. In 

de commissie hebben wij wel onze bedenkingen geuit omdat de startersleningen voor de meeste 

ontwikkelingen zorgen in onze ogen, in tegenstelling tot de visie van de Stadspartij, maar in onze ogen 

zorgen startersleningen voor de grootste neveneffecten, de grootste spin-off, op het moment dat ze 

worden ingezet voor het laagste segment van de woningmarkt. Dan heb je die zeven ontwikkelingen, 

daarmee zorgen ze dus voor verschuiving en voor beweging op de woningmarkt. Maar wat voor ons 

belangrijk is, is dat wij zien dat deze startersleningen niet ten koste gaan van de reguliere startersleningen, 

waarbij wel wordt ingezet op het laagste segment van de woningmarkt. Wij zien natuurlijk ook dat 

Meerstad dat zetje in de rug zeker kan gebruiken. Dus die startersleningen, dat voorstel, dat zullen wij 

steunen. Voorzitter, dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Goed, dan hebben we vanuit de raad volgens mij iedereen beluisterd. Dan is het 

woord aan de wethouder. Wethouder Van der Schaaf. 

 

Wethouder VAN DER SCHAAF: Ja, dank u, voorzitter. Ik ga beginnen. Aan het eind van mijn verhaal 

zal collega Van Keulen nog wat toevoegen, aangezien het hier natuurlijk zowel gaat om 

woningbouwlocaties als om bedrijventerreinen. Laat ik beginnen, dat heb ik in de commissie ook gedaan, 

om even heel goed stil te staan bij, dat is door een aantal fracties ook al gedaan, het feit dat wij hier 

natuurlijk een heel zwaar besluit nemen. Het gaat hier om 44 miljoen euro. Weliswaar hadden we vorig 

jaar verwacht dat het 40 miljoen euro zou zijn, dat is toch weer 4 miljoen euro meer. Een heel bedrag, nog 

steeds. Dat moeten we ons wel goed realiseren. Ik moet ook zeggen dat ik zelf ook wel een paar keer heb 

moeten slikken. Als je je realiseert hoeveel moeite je soms moet doen, als college of als raad, om 

bijvoorbeeld geld voor armoedebeleid of onderwijshuisvesting bij elkaar te krijgen, dan is 44 miljoen 

euro natuurlijk een enorme klap. Tegelijkertijd is het onvermijdelijk. Het is onvermijdelijk omdat de 

crisis in relatie tot de grote aankopen die we in het verleden als gemeente hebben gedaan, met goede 

argumenten, maar wel grote aankopen, wij op dit moment gedwongen zijn om af te waarderen. Dat 

getuigt ook van realisme. We hebben er als college bewust voor gekozen om problemen niet vooruit te 

schuiven. Met de keuzes uit het verleden, de opmerking is al gemaakt door zowel de ChristenUnie als de 

Stadspartij, op basis van nieuwe prognoses hebben wij de exploitaties bijgesteld. 

Dan kwam er ook een opmerking: “Hebben we alle terreinen wel nodig die we nu in de exploitaties 

hebben zitten?” We hebben daar natuurlijk wel een enorme fasering in gemaakt. We hebben ook de 

aantallen, als het om woningen gaat en om bedrijventerreinen die wij nu in deze grondexploitaties hebben 

gestopt, gebaseerd op de regionale afspraken die wij gemaakt hebben, die weer gebaseerd zijn op 

meerjarige prognoses. Ook dat is iets wat je regelmatig moet bijstellen. Dat zou gevolgen kunnen hebben, 

maar wij denken dat we met het programma dat we nu hebben, die grond ook nodig hebben. 

Tegelijkertijd zitten er inderdaad nogal wat terreinen in waarvan we denken dat we ze voorlopig niet 

nodig hebben. Daarbij kun je dus heel goed denken aan tijdelijk gebruik. 
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De vraag die ook een paar keer gesteld werd is: “Is dit het nu?” Ik kom zo meteen even terug op een 

aantal zaken waar wij dit jaar nog over te spreken komen. Wat we in ieder geval voor deze 

grondexploitaties gedaan hebben is bepalen dat we het moeten doen met wat we nu weten. Met de huidige 

taxaties van de risico’s waar we zelf naar gekeken hebben, waar we in dialoog met de accountant naar 

gekeken hebben en op basis van de onderzoeken, op basis waarvan we meerjarenprognoses hebben 

gemaakt. We denken hiermee een soort evenwicht gevonden te hebben tussen aan de ene kant een 

verstandige voorzichtigheid, maar aan de andere kant ook gecontroleerde ondernemingszin. Ik zeg dat 

laatste met nadruk, want het is de opdracht van dit college en die hebben we ook al opgepakt, om te 

zorgen dat ondanks alles, ondanks de economie, ondanks de afboekingen die we op dit moment hebben, 

we toch proberen de boel in beweging te houden. Dat is goed voor de stad en uiteindelijk ook goed voor 

de grondexploitaties waar we het hier over hebben. Mijn collega wethouder Van Keulen en ik zullen dan 

ook regelmatig bij elkaar komen. Dat doen we sowieso, maar dan specifiek om te kijken hoe we de 

gemeentelijke organisatie in samenwerking met marktpartijen met corporaties, met bedrijven scherp 

kunnen houden, om te zorgen dat wij er bovenop zitten. Dat we de grondexploitaties zo goed mogelijk 

beheersen en de risico’s tijdig in zicht krijgen. Die risico’s zullen we ook tijdig met u delen. Maar 

tegelijkertijd ook alle kansen, mevrouw Van Lente had het er ook over, om ook alle kansen die er nog 

steeds zijn in Groningen vol aan te pakken. We zullen u daar dan ook met grote regelmaat over blijven 

informeren. We zullen u, wat we nu ook gedaan hebben, in alles meenemen. Dat is denk ik ook wel de 

grote winst, een moeilijk woord in dit verband, van de aanpak waar we hier voor gekozen hebben. Door al 

die grondexploitaties in een keer te benaderen, dat heeft ook heel veel werk en heel veel inspanning 

gekost, ook van organisatie, maar daardoor hebben we wel een integraal zicht op al die exploitaties. Op 

het moment dat je in exploitatie 1 iets laat, ofwel doet, heeft dat weer gevolgen voor de andere. We 

hebben dat nu in zijn totaliteit bekeken. 

Ik heb net al gezegd: het is niet zeker of we er hier al mee zijn. Ook als je kijkt naar de exploitaties die wij 

hier voor ons hebben, geldt: we doen het met de kennis die wij nu hebben. Goed, er werd net ook al 

gerefereerd aan de opmerking van de heer Brinkman van Bouwend Nederland, over de hoogte van de 

grondprijzen. Stel dat er een enorme beweging op gang zou komen in Nederland die een drukkend effect 

zou hebben op de grondprijzen, dan heeft dat ook effect op de grondexploitaties. Het heeft nadrukkelijk 

geen zin, denk ik, dat gemeentes onderling gaan concurreren daarin. Het is wel iets waar wij rekening 

mee hebben te houden. Volgende maand spreken we bijvoorbeeld over Meerstad. U heeft het voorstel al 

gekregen. Ook dan hebben we het weer over een substantieel bedrag. Iets wat wij met de kennis van vorig 

jaar niet hadden verwacht, maar wel wat we opnieuw moeten nemen. Daarnaast zullen wij ook dit jaar 

nog spreken, dat staat ook in de notitie, over de zogenaamde ‘niet in de exploitatie opgenomen gronden’, 

waarvan met name het Suiker Unieterrein een heel grote is. Ook daar zullen we weer discussies gaan 

hebben, afhankelijk van de plannen die we hebben, over de boekwaarde van die locatie. Mevrouw Kuik 

van het CDA stelde vragen over het voorspellend vermogen van de gemeente. Ik denk dat we het, 

vergeleken met vorig jaar, aardig hebben gezien. Het is al gezegd, 4 miljoen euro is heel veel geld, maar 

als je het in orde van grootte bekijkt, hebben we het aardig gezien. Aan de andere kant: de realiteit is dat 

de economie op dit moment zodanig is dat we niet alles met zekerheid kunnen zeggen. Het enige wat we 

u wel met zekerheid kunnen zeggen is dat we er alles aan doen, dat we u volledig informeren en dat we de 

vinger aan de pols houden. Dus ik zou het heel graag willen, maar garanties geven dat wij hiermee 

zekerheid en rust hebben gecreëerd, kan ik niet. Met de kennis van nu wel, maar we weten het niet. Wat 

gaan we dan wel doen om de zaak in beweging te houden? Er is al een aantal dingen genoemd en 

eigenlijk vind ik alle ideeën goed. Ik denk dat we er ook op die manier naar moeten kijken. Mevrouw Van 

Lente zei het al: we moeten vooral die dingen doen die wij als gemeentelijke overheid wel kunnen doen 

om de zaak in beweging te houden. Dat moeten we ook allemaal gaan doen. We hebben aangekondigd 

dat, als het gaat om de woningbouw, wij in april met een soort actieplan woningbouw komen om de 

stokkende woningbouw in deze stad op gang te brengen. Met name op het gebied van 

jongerenhuisvesting dreigt er een aantal dingen mis te gaan. Daar hebben we een taak in als gemeente, om 

daar alles aan te doen wat in onze mogelijkheden ligt. Dan gaat het erom te kijken of onze 

randvoorwaarden soms niet te streng zijn. Dan gaat het erom te kijken of je financiële arrangementen kunt 

treffen die dingen mogelijk kunnen maken. En het gaat er ook om, de heer De Rook zei er een aantal 

mooie dingen over, om veel meer nog dan nu, zowel in de koopsector als in de huursector, de 

eindgebruiker centraal te stellen. Zorg dat wat je ontwikkelt, wat je bouwt, aansluit bij wat mensen willen. 

Een ander instrument dat we hebben om de zaak te stimuleren zijn startersleningen. We hebben hier, als 

onderdeel van het hele pakket, een voorstel voor startersleningen Meerstad. Ik zeg daar wel bij dat het een 

heel specifiek voorstel is dat over Meerstad gaat. Daarnaast hebben we natuurlijk nog geld op de plank 

liggen voor een algehele startersleningenregeling, maar we hebben er heel bewust voor gekozen om het 
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budget dat wij hiervoor hebben in te zetten voor Meerstad. Vooral omdat Meerstad, het is al een paar keer 

gezegd, dit heel goed kan gebruiken. Dit geld gaat is ook niet ten koste van die andere startersleningen, 

maar het is aanvullend op wat we hebben, gericht op Meerstad en inderdaad enkel en alleen gericht op 

starters op de woningmarkt, mensen die voor het eerst een woning kopen. Inderdaad is de regeling zo 

ruim dat deze gaat tot 250.000 euro. Dat mag ook. Het wettelijke kader voor startersleningen zit op 

265.000 euro, het blijft er zelfs nog 15.000 euro onder. Dat is de definitie van een starterslening. We 

hebben ook uit onze recente ervaringen gehoord dat juist voor Meerstad, de groep mensen die voor het 

eerst een woning gaat kopen, juist geïnteresseerd is in dat segment tussen 150.000 euro en 250.000 euro 

en er heel veel belangstelling is voor Meerstad. Tegelijkertijd is door de banken die moeilijk doen, de 

financiering lastig. Daar kunnen wij dan een klein beetje bij helpen. En op het einde is dat ook 

kostenneutraal. 

Tijdelijk gebruik, al door verschillende partijen genoemd. 

 

De VOORZITTER: De heer Dijk. 

 

De heer DIJK (SP): Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had gevraagd naar het eigen ontwikkelbedrijf en dat had 

ik eigenlijk specifiek gedaan omdat ik steeds hoor: “Kijk naar de eindgebruikers.” Als wij in de stad 

kijken, zien we inderdaad dat de verkoop niet heel erg goed gaat, maar wat we ook zien is dat er grote 

wachtlijsten zijn als het gaat om speciale woningbouw. Jongerenhuisvesting komt niet van de grond. 

Wordt daar dan ook goed naar gekeken? 

 

Wethouder VAN DER SCHAAF: In zijn algemeenheid wordt natuurlijk juist gekeken naar de groepen 

die u net noemt, want als je de eindgebruiker centraal stelt, moet je natuurlijk juist proberen zoveel 

mogelijk te ontwikkelen of ontwikkelingen mogelijk te maken voor die mensen voor wie de nood het 

hoogst is. Ik kom zo nog even specifiek terug op het ontwikkelbedrijf, hoor.  

Nog even over tijdelijk gebruik. 

 

De VOORZITTER: De heer Leemhuis. 

 

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. De wethouder zei net wat over de 

startersleningen Meerstad, die hij inderdaad stimuleringsregelingen Meerstad noemde. De grens tot waar 

die starterslening kan worden verstrekt, is verhoogd. Nou is het ons ook net duidelijk geworden dat er 

plannen zijn om, zeg maar ‘echte’ starterswoningen te bouwen in Meerstad, dus in de categorie 

145.000 euro. Het zou me wel wat waard zijn als het college zou willen toezeggen om zich in te spannen 

dat het dan voornamelijk daar terecht zou kunnen komen, want dan zitten we ook nog eens in de 

eigenlijke groep starters, voor wie we de oorspronkelijke regeling hadden bedacht. 

 

Wethouder VAN DER SCHAAF: Nou, zo’n potje met startersleningen is beperkt. We kunnen, dacht ik, 

van het budget dat we nu hebben staan ongeveer vijftien kopers helpen. Het is wel zo dat als het potje op 

is, dan is het op. Dus we kunnen niet op voorhand gaan zeggen: ‘die mensen wel en die mensen niet’. Als 

u het kader zo vaststelt, is het, om het maar plat te zeggen: wie het eerst komt, die het eerst maalt. 

Als het gaat om tijdelijk gebruik, ik denk dat zaken als energielandschap bij Meerstad bijvoorbeeld, 

stadslandbouw, maar ook ground funding hoorde ik net, buitengewoon goede ideeën zijn. Er is een aantal 

moties over ingediend en het is ook gewoon onderdeel van de manier waarop wij sturen op de 

grondexploitaties. Ja, daar moeten we echt veel meer aan doen en we zullen u daar ook regelmatig over 

rapporteren. Maar boven alles gaat het erom wat we gaan doen om te laten zien aan zowel bouwers van 

woningen als aan mensen die hier een bedrijf willen vestigen, dat het waard is om in Groningen te 

investeren. Ondanks dat het slecht gaat met de economie, wereldwijd bijna, maar zeker in Nederland, gaat 

het in Groningen nog steeds goed. Als je naar de langjarige prognoses kijkt van de vraag naar 

werkgelegenheid en de vraag naar woningbouw in Groningen, dan is het waard om hierin te investeren. 

Dat is ook die kwaliteit die we in moeten brengen om te zorgen dat die partijen in de gelegenheid worden 

gesteld om die woningen te bouwen die we nodig hebben. 

Dan nog even iets over het ontwikkelbedrijf. Ik heb daar in de commissie ook al iets over gezegd. Op 

korte termijn denk ik niet dat we daarover met een voorstel kunnen komen. Er zitten nogal wat haken en 

ogen aan. We zien wel kansen daartoe en dan gaat het met name om de zaken mogelijk te maken waarvan 

wij ervan overtuigd zijn dat we op lange termijn ook zien dat ze van groot belang zijn, maar die op korte 

termijn niet door de markt worden opgepikt. Waar de overheid net dat zetje kan geven, daar willen wij dat 

ontwikkelbedrijf vooral op inzetten. 
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De VOORZITTER: De heer Prummel. 

 

De heer PRUMMEL (Stadspartij): Voorzitter, denkt u dan aan projecten met een hoog risicoprofiel of een 

laag risicoprofiel? 

 

Wethouder VAN DER SCHAAF: Wij kiezen natuurlijk bij voorkeur voor projecten met een zo laag 

mogelijk risicoprofiel. 

Er is een specifieke vraag gesteld over de locatie Kempkensberg. Had het college daar de raad niet wat 

eerder over kunnen informeren? Ik kan u even kort vertellen hoe dat gegaan is. Er waren langdurige 

onderhandelingen gaande met een partij die daar wilde bouwen, met name over de stedenbouwkundige 

randvoorwaarden, die betrekking hadden op parkeren, bovengronds of ondergronds. Dit heeft heel veel 

tijd gekost. Op het moment dat wij uit die randvoorwaarden waren, moesten we dus, omdat het zo lang 

had geduurd, zeker in die tijd met de crisis, opnieuw gaan kijken wat het betekende voor de exploitatie. 

Dat was dus inderdaad in het najaar van 2012 en op dat moment blijkt dus dat de parameters die in die 

grondexploitatie zaten toch niet meer klopten. Dat hebben we inderdaad niet voorzien bij die tussenstand 

begin 2012. U zegt: “we hebben het pas in januari gehoord”. Dat klopt, we hebben het in januari 

besproken in de commissie, maar we hebben het in december, bij al deze exploitaties, direct aan u 

gemeld. Dus ik denk dat wij u daar redelijk snel en adequaat over geïnformeerd hebben. 

 

De VOORZITTER: De heer Leemhuis. 

 

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Een heel korte vraag, daarover, want ik snap uw verhaal en 

inderdaad, wij wisten het in december. De vraag is alleen: wat betekent dit voor de wijze waarop deze 

grex in de gaten is gehouden? Blijkbaar hadden we van tevoren ook al kunnen bedenken dat dit het risico 

was, als we daar één ontwikkelaar hadden. Is zo’n vergelijkbaar risico dan ook bij andere grexen mogelijk 

en kunt u daarnaar kijken? 

 

De VOORZITTER: U hebt nog een halve minuut staan aan spreektijd. Hoe gaat u dat oplossen? 

 

Wethouder VAN DER SCHAAF: De heer Van Keulen praat heel snel. 

We hebben natuurlijk geprobeerd om dit soort risico’s allemaal eruit te halen met deze actualisatie. 

Natuurlijk, er blijven risico’s over. Deels proberen we het op te lossen met het weerstandsvermogen, 

natuurlijk. En vooral door er nu nog gerichter dan in het verleden op te sturen proberen wij dat soort 

risico’s te voorkomen. 

 

De VOORZITTER: Wethouder Van Keulen. 

 

Wethouder VAN KEULEN: Voorzitter, dank u wel. Nog even kort een aanvulling op de 

bedrijventerreinen. Mevrouw Van Lente had het over de balans tussen afboeken en afwachten. Daar ben 

ik het niet helemaal mee eens, wat mij betreft is het de balans tussen afboeken en erop af. Want we willen 

de komende periode echt actief ervoor gaan zorgen dat we die hectares gaan verkopen. Ik denk dat we nu 

een realistisch verhaal hebben met onze eenderde-eenderde-eenderdeverdeling. U weet, ongeveer een 

derde van de gronden boeken we definitief af, een derde gaat de koelkast in en een derde houden we in 

uitgifte op dit moment. Wat mij betreft is dat haalbaar. De heer De Rook had het over leren van het 

verleden. Omdat we die eenderde-eenderde-eenderdeconstructie hebben gemaakt, denk ik dat we goed 

kunnen inspelen op fouten die we gemaakt hebben in het verleden. Namelijk dat we in een periode dat het 

heel goed ging met de economie, te weinig grond in uitgifte hadden. Om dat te voorkomen hebben we 

gezegd dat we in ieder geval voldoende voorraad voor de toekomst willen hebben. Omdat ook als het 

goed gaat, we de mogelijkheid willen hebben om die hectares te verkopen. 

Natuurlijk blijven wij kritisch kijken naar investeringen in infrastructuur die wij moeten doen. Natuurlijk 

is het ook zo dat Stek, net zomin als wij, een glazenbol heeft en dat we dus ook voortdurend bezig moeten 

blijven met het actualiseren en het bijhouden van deze bestemmingsplannen en grondexploitaties. Dus 

flexibilisering, nauwere samenwerking met marktpartijen, vraaggerichter werken en een beetje als 

buitenbeentje bij deze maatregelen die wij gaan treffen, toch wel het tijdelijk gebruik. We zijn als college 

bereid om heel veel dingen mogelijk te maken hier in de stad. We zijn ook bereid om over alle 

initiatieven mee te denken, maar ik zou daar wel een voorwaarde aan willen verbinden: het moet niet zo 

zijn dat het ons geld gaat kosten. Dat vind ik wat te ver gaan en ik denk ook niet dat we ons dat kunnen 
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permitteren in de huidige tijd. Als toefje op de slagroom, voorzitter met uw welbevinden, zou ik de heer 

Seton willen vragen nog wat te zeggen over energielandschappen. 

 

De VOORZITTER: Nu wordt het wel een probleem, want nu gaat u echt ruim over de spreektijd heen en 

de moties zijn ook nog niet van een oordeel voorzien. 

 

Wethouder VAN KEULEN: Zal ik dan naar de moties gaan? 

 

De VOORZITTER: Dat zou ik nu maar doen, ja. 

 

Wethouder VAN KEULEN: Oké, dan gaan we dat creatief oplossen. De motie Driehoekje van Dijkhuis. 

Ja, ik heb er wel sympathie voor en ze lijkt heel erg praktisch, maar ik heb de indruk dat het ik hier al 

vaker en eerder over heb gehad en dat er ook al eerder een brief over is geweest. Ik ga die brief weer voor 

u schrijven, als u daar om vraagt, maar ik ga u van tevoren aangegeven dat ik niet denk dat het een 

haalbare oplossing is. Dus die brief komt, maar ik schat in dat hij niet helemaal conform uw wensen zal 

zijn. Maar ik ga er, nogmaals, naar kijken en wat mij betreft: oordeel aan de raad. 

Dan de motie tijdelijk gebruik, dat is motie 9. Volgens mij doen wij dit, wat in deze motie staat. Dus ik 

beschouw haar als een extra steuntje in de rug voor het beleid zoals wij dat hebben. Ik weet alleen niet of 

het helemaal lukt om voor de zomer te rapporteren. Ik wil het namelijk meenemen in de brede herijking 

van de werklocaties, zoals wij die aan het doen zijn. Ik hoop dat u mij daarvoor die ruimte wilt geven. 

 

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Mijn voorstel zou zijn: maak van de ‘zomer’ dan het ‘zomerreces’, 

dan heeft u nog een maand erbij. Is dat een mooi voorstel, ergens ertussenin? 

 

Wethouder VAN KEULEN: Zo snel mogelijk? Oké, zo snel mogelijk. Prima. 

 

De VOORZITTER: Nee, volgens mij wordt gevraagd om het zomerreces. 

 

Wethouder VAN KEULEN: Ja, dat kan ik dus niet toezeggen, dat ik dat ga halen. Zo eerlijk moet ik dan 

ook zijn. Ik kan u niet beloven dat ik iets ga halen wat ik niet ga halen. 

 

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Voorzitter, ik snap dat misschien een paar maanden erbij meer 

informatie oplevert, maar volgens mij hebben we ook gehoord dat het college al een paar maanden bezig 

is met tijdelijkheid. En dan zijn we al weer bijna een jaar verder. Ik kan me voorstellen dat u dan op zijn 

minst een overzicht of een indruk kunt geven van de situatie. 

 

De VOORZITTER: De wethouder, en dan moet echt worden afgerond. 

 

Wethouder VAN KEULEN: De urgentie is mij duidelijk. Ik ga er mijn best voor doen, maar ik geef 

nogmaals de winstwaarschuwing af. U hoort van de zomer iets, maar of dat helemaal aan uw wensen 

voldoet, durf ik niet te zeggen. 

Voorzitter, dan tot slot de motie Energielandschappen. Misschien dat wethouder Seton daar wat over kan 

zeggen? 

 

De VOORZITTER: Eerst nog even de motie die nog van een oordeel moet worden voorzien. Wethouder 

Van der Schaaf heeft er ook nog één, geloof ik. Wethouder Seton dan eerst. Maar het moet echt kort, nu. 

 

Wethouder SETON: Voorzitter, heel kort. Er wordt gevraagd om voor de zomer nog de mogelijkheden 

voor energielandschappen in kaart te brengen en aan de raad aan te bieden. Wij zijn daar al mee bezig en 

we komen in april met een quick scan, waarin ook in wordt gegaan op de randvoorwaarden: wat wil je 

precies gaan doen, wat wil je niet, welke voorwaarden wil je stellen bijvoorbeeld over windmolens en hoe 

burgers te betrekken erbij? Dan zal het definitieve verhaal hopelijk voor de zomer bij uw raad zijn. Dus 

we laten het oordeel over aan de raad. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Wethouder Van der Schaaf. 

 

Wethouder VAN DER SCHAAF: Ja, dank u, voorzitter. We doen het een beetje in omgekeerde volgorde. 

Dit is nu een oordeel over motie 8, die gaat over de startersleningen. Nou, het is bekend, ik heb het al 
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vaker gezegd namens het college, dat het college op zich groot voorstander is van het instrument 

startersleningen, en dat je dat op een slimme manier kunt doen. Hier wordt heel expliciet gevraagd om het 

te koppelen aan de grondexploitatie en daaraan te sleutelen. Op zich is dat een heel creatieve gedachte, 

dat heb ik ook in de commissie gezegd. Ik zou er wel bij willen zeggen dat ik het gedachtegoed van die 

motie zou willen omarmen, maar wel een voorbehoud zou willen maken. Misschien is het verstandig om 

ook iets naast die specifieke grondexploitatie te organiseren. Als u mij die ruimte geeft, zou ik deze motie 

aan het oordeel van de raad willen laten. 

 

De VOORZITTER: Goed. Dan stel ik u voor om te gaan stemmen, eerst over de moties, waarbij u een 

stemverklaring kunt afleggen, en daarna over de voorstellen. De moties. De heer Dijk. 

 

De heer DIJK (SP): Dank u wel, voorzitter. Wij zullen motie 8 steunen. Onderzoek naar startersleningen 

voor andere grondexploitaties, dat zullen wij in ieder geval steunen, maar bij de uitkomst en de 

beoordeling zullen wij het bedrag van de startersleningen wel zwaar meewegen. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Goed. De heer Leemhuis. 

 

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. Motie 8? Ik wil ze ook wel even tegelijk 

doen. Is het uw bedoeling het tegelijk te doen? 

 

De VOORZITTER: Ja, dat is nog mooier. O, dan gaat iedereen dat doen, zegt de griffier. We moeten het 

even per motie doen. 

 

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Motie 8. Mijn fractie vindt het een sympathieke motie, dat zeggen we 

dan. En we zullen haar ook steunen. Het gaat erom dat we creatieve manieren zoeken om de woningbouw 

gaande te houden. Het is een voorstel voor een onderzoek. Wij zeggen nog niet per definitie dat we dan 

ook voor het voorstel zijn, want dat moeten wij integraal kunnen overwegen. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: De heer Van Rooij. 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Ook wij vinden dit een sympathieke motie en ook wij zullen 

deze motie steunen. Wat ik wel belangrijk vind is dat de reguliere startersleningen gehandhaafd blijven. 

Ik maak uit deze motie op dat dat ook zo zal zijn, dus ik zal deze motie steunen. 

 

De VOORZITTER: Goed. Dan gaan we stemmen. Wie steunt de motie op 8? Dat is de hele raad, de 

motie is aanvaard. 

Dan de motie op stuk 9. De heer Blom. 

 

De heer BLOM (VVD): Voorzitter, dank u wel. Wij vinden deze motie na antwoord van de wethouder 

overbodig, dus wij zullen haar niet steunen. 

 

De VOORZITTER: Gaan we dan stemmen? Wie steunt de motie op 9? De raad min de VVD, alle 

anderen wel, de motie is aanvaard. 

De motie op stuk 10. De heer Blom. 

 

De heer BLOM (VVD): Voorzitter, dank u wel. Voor deze motie geldt hetzelfde als voor de vorige. Na de 

beantwoording vinden wij deze overbodig. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Kuik. 

 

Mevrouw KUIK (CDA): Ja, voorzitter, daar kan ik mij bij aansluiten. Dit is al in werking of komt er aan. 

 

De VOORZITTER: Dan gaan we stemmen. Wie steunt de motie op 10? De raad min CDA, min VVD. 

Alle anderen wel, de motie is aanvaard. 

Dan de motie over het driehoekje van Dijkhuis, op stuk 11. Mevrouw Van Lente. 

 

Mevrouw VAN LENTE (PvdA): Ja, voor een stemverklaring inderdaad. We volgen het college in de 

uitleg. Wel blijft staan mijn meer algemene oproep om kritisch te kijken welke infrastructuur we echt 
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nodig hebben in bestemmingsplannen, vanwege de effecten op de grex. Maar daar komen we nog later op 

terug dan. 

 

De VOORZITTER: De heer Leemhuis. 

 

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Dank u, voorzitter. Mijn fractie zal deze motie steunen. Er wordt 

gevraagd om een voorstel om iets meer informatie en dat is uitstekend. Het is namelijk ook een 

sympathiek voorstel van de heer Dijkhuis en daarom zullen we het steunen. 

 

De VOORZITTER: Dan de heer Dijk. 

 

De heer DIJK (SP): Dank u wel, voorzitter. Ik kan mij volledig aansluiten bij de stemverklaring van 

mevrouw Van Lente. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Goed. Dan gaan we stemmen. Wie steunt de motie op 11? Dat is de raad min de SP, 

min de PvdA, alle anderen wel, de motie is aanvaard. 

Dan gaan we naar de voorstellen. Eerst b1 tot en met b12. Kunt u instemmen met de voorstellen onder b1 

tot en met b12 voorgelegd? Dat is het geval in unanieme zin. Dan zijn de voorstellen aanvaard. 

Dan b13, de startersleningen Meerstad. Wie steunt het voorstel zoals voorgelegd onder b13? Dat is ook de 

hele raad, het voorstel is ook aanvaard. 

 

8.c: Motie vreemd aan de orde van de dag: de huurplannen voor wat betreft het kabinet 

 

De VOORZITTER: De heer Leemhuis, GroenLinks. 

 

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Voorzitter, dank u wel. Ik zal het vrij kort houden. De motie spreekt 

voor zich. De raad kent haar al. We zijn vorige week woensdag op de hoogte gesteld door de Groninger 

corporaties over de gevolgen van de verhuurdersheffing voor de stad Groningen. Die zijn groot. Samen 

met de Vestiaheffing levert de verhuurdersheffing de komende jaren jaarlijks 38 miljoen euro op die de 

stad uitgaat, die gebruikt zou kunnen worden voor jongerenhuisvesting, voor sociale woningbouw, voor 

projecten voor sociale huurwoningen, om energiebesparingsmaatregelen te treffen. Plannen als Nieuw 

Lokaal Akkoord komen in het gedrang, de wijkenaanpak die daaraan gekoppeld is en voor datzelfde 

bedrag zouden ook jaarlijks in deze stad zeshonderd woningen gebouwd kunnen worden. In de ogen van 

mij en ik denk dus van iedereen die mee getekend heeft, zou het verstandig zijn als de minister 

kennisneemt van deze situatie en zijn plannen op dit gebied heroverweegt. 

Ik kan dus namens acht fracties deze motie aanbieden. Dat was het. Dank u wel, voorzitter. En ik ben 

uiteraard benieuwd naar de reactie van het college op de motie. 

 

Motie (12) vreemd aan de orde van de dag (GroenLinks, CDA, D66, Student en Stad, ChristenUnie, 

SP, PvdA) 
“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 30 januari 2013, 

 

constaterende dat: 

- de kabinetsplannen op gebied van de sociale huursector grote gevolgen hebben voor de 

woningcorporaties in de stad Groningen; 

- met de verhuurdersheffing voor Groningen een bedrag van rond 30 miljoen euro gemoeid is, die 

onttrokken wordt aan de plaatselijke woningcorporaties; 

- met de ‘Vestia’-heffing het bedrag dat de corporaties moeten opbrengen de komende jaren nog 

oploopt tot een jaarlijks bedrag van ruim 38 miljoen euro; 

- de Groninger woningcorporaties te kennen geven dat de verruimde mogelijkheden tot verhoging 

van de huren in geen verhouding staan tot de afdrachten in het kader van verhuurders- en 

‘Vestia’-heffing; 

 

overwegende dat: 

- de genoemde bedragen niet kunnen worden gebruikt voor investeringen in bijvoorbeeld 

nieuwbouw van jongerenhuisvesting in het kader van het project BouwJong! of voor sociale 

huurwoningen voor gezinnen; 
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- bestedingen in de wijkenaanpak in het kader van het Nieuw Lokaal Akkoord in gevaar komen en 

daarmee de leefbaarheid in kwetsbare wijken; 

- plannen op het gebied van grootschalige energiebesparing en andere duurzaamheidsmaatregelen 

onder druk komen te staan; 

- de 30 miljoen euro verhuurdersheffing gelijk staat aan de productie van zeshonderd woningen per 

jaar en dat de overheid inkomsten derft in de btw en hogere kosten maakt door kosten in de WW 

als gevolg van het uitblijven van nieuwbouw- en verbouwprojecten; 

 

spreekt als zijn mening uit: 

- grote zorgen te hebben over de gevolgen van de huurplannen van het kabinet in Groningen, met 

name op het gebied van jongerenhuisvesting, de nieuwbouw van woningen, energiebesparing en 

de wijkenaanpak; 

- de inspanningen van het college om tot een ‘Gronings bod’ te komen aan de minister van Wonen 

en Rijksdiensten van harte te ondersteunen; 

 

besluit: 

- deze mening ter kennis te brengen van de minister van Wonen en Rijksdiensten en de vaste 

Kamercommissie Volkshuisvesting; 

- daarbij een beroep te doen op de minister van Wonen en Rijksdiensten zijn huurplannen te 

herzien; 

 

en gaat over tot de orde van de dag.” 

 

De VOORZITTER: De motie maakt deel uit van de beraadslagingen. U kunt daar meteen op reageren. 

Wethouder Van der Schaaf. 

 

Wethouder VAN DER SCHAAF: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan het kort houden. Deze motie kan op 

de volle steun van het college rekenen. Het gaat hier inderdaad om een situatie waarbij het kabinet 

plannen heeft gemaakt, overigens met de beste bedoelingen, laten we dat vooropstellen, maar waarbij we 

in de uitwerking een aantal problemen zijn tegengekomen die vooral hard neerslaan op een aantal 

gebieden. Studentensteden bijvoorbeeld, maar ook krimpgebieden, de volkshuisvesting in zijn 

algemeenheid. Wij zijn inderdaad bezig samen met de woningbouwcorporaties in de stad om een soort 

Gronings tegenbod te laten zien aan de minister, om hem dat aan te bieden. Dus wij beschouwen deze 

motie als een grote steun in de rug voor deze inzet en we hopen de minister te kunnen overtuigen om de 

maatregelen zo uit te werken dat ze de woningbouw aanjagen in plaats van afremmen. 

 

De VOORZITTER: Goed. Kunnen we dan gaan stemmen over de motie? Een stemverklaring daarbij van 

mevrouw Riemersma, Stadspartij. 

 

Mevrouw RIEMERSMA (Stadspartij): Ja, dank u wel, voorzitter. Wij vinden dit helemaal geen onaardige 

motie, maar we willen wel de kanttekening plaatsen dat ook de Groningse woningbouwcorporaties heel 

rare en dure projecten hebben neergezet. Wij vinden dat ze ook de hand in eigen boezem moeten steken. 

Ze zijn wel een beetje ver afgedwaald van de eigenlijke kerntaak en wij vinden dat dat terug moet. Maar 

vanwege het signaal naar Den Haag vinden wij toch dat we deze motie moeten steunen. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: De heer Blom, VVD. 

 

De heer BLOM (VVD): Voorzitter, dank u wel. De VVD fractie kan zich niet volledig vinden in de 

inhoud van de motie. Wij vinden dat er te eenzijdig naar Den Haag gewezen wordt. We moeten meer 

kijken naar onszelf en wat we zelf binnen onze eigen invloed kunnen veranderen. Bijvoorbeeld: wat mag 

duurzaamheid kosten? We zijn het wel eens met de aard van de motie en het signaal dat daarvan uitgaat 

en daarom zullen wij deze motie steunen. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Goed, dan gaan we stemmen over de motie. Wie steunt de motie? De volledige raad, 

waarmee de motie is aanvaard. 
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9. Sluiting 

 

De VOORZITTER: Dan zijn we aan het einde gekomen van deze vergadering. Gaat u voorzichtig op weg 

naar huis. Wel thuis. 

 

(Sluiting 22.18 uur) 
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VERSLAG ACTUALITEITENDEBAT GEMEENTERAAD 
 
Datum: 13 februari 2013 
Plaats: Nieuwe raadzaal 
Tijd:  16.00 - 16.35 uur 
 
Aanwezig: mw. A. Postma (voorzitter), dhr. J. Spakman (PvdA), mw. C.E. Bloemhoff (PvdA), mw. 
B. Enting (PvdA), dhr. W. Moes (PvdA), dhr. J. Evenhuis (VVD), dhr. D. Jager (VVD), mw. 
S.A. Koebrugge (VVD), dhr. R.A. Koops (VVD), dhr. M.D. Blom (VVD), dhr. J.H. Sipma (VVD), dhr. 
M.T. Gijsbertsen (GroenLinks), dhr. W.B. Leemhuis (GroenLinks), dhr. R.P. Prummel (Stadspartij), dhr. 
J. Bolhuis (Stadspartij), mw. L.R. van Gijlswijk (SP), dhr. J.P. Dijk (SP), mw. N.G.J. Temmink (SP), dhr. 
J.H. Luhoff (D66), dhr. P.S. de Rook (D66), dhr. B. Benjamins (D66), mw. A. Kuik (CDA), mw. 
I.M. Jongman-Mollema (ChristenUnie), dhr. M. Verhoef (ChristenUnie), dhr. J.P.A. van Rooij (Student en 
Stad), dhr. G.J. Kelder (PvdD) 
De burgemeester: dhr. J.P. Rehwinkel 
De wethouders: dhr. R. van der Schaaf, dhr. J. Seton 
Verder aanwezig: dhr. M. Ruys (gemeentesecretaris) 
Namens de griffie: dhr. A.G.M. Dashorst (griffier) 
Verslag: dhr. Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland) 
 
 
Eensgezinde aanpak van het Noorden met betrekking tot de gevolgen van de gaswinning 
(Actualiteitendebat aangevraagd door de Stadspartij en GroenLinks) 
 
De voorzitter: 

• Opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
• Geeft uitleg over de manier waarop het actualiteitendebat wordt gevoerd: er is geen 

besluitvorming. 
• Geeft als eerste het woord aan de aanvragers, de fracties Stadspartij en GroenLinks. 

Dhr. Prummel (Stadspartij): 
• Zegt dat beide fracties zich zorgen maken over de gevolgen van de gaswinning voor de 

inwoners van Groningen en het gebrek aan eensgezind optreden van de noordelijke overheden. 
Spreker verwijst naar het stuk van burgemeester Rehwinkel in de NRC. Beide fracties vinden 
dat het Noorden gezamenlijk moet optrekken om volledige compensatie van alle schade te 
realiseren, dat de aanbeveling van het Staatstoezicht op de Mijnen moet worden opgevolgd en 
dat de versnellingsagenda voor energiebesparing en duurzame energie moet worden opgesteld. 

• Stelt namens beide fracties de volgende vragen. 
• Wat doet het college om te komen tot noordelijke samenwerking en overeenstemming over de 

aanpak van de geschetste problemen? 
• Hoe past de ingezonden brief in de NRC in die strategie? Is het college het met de Stadspartij 

en GroenLinks eens dat schade van aardbevingen altijd volledig, ruimhartig en snel dient te 
worden gecompenseerd? 

• Spant het college zich in voor de uitvoering van de aanbeveling van het Staatstoezicht op de 
Mijnen, en zo ja, hoe doet het college dat? Zo nee, waarom niet? 

• Is het college bereid om in noordelijk verband te komen tot een duurzame versnellingsagenda 
en daarbij Energy Valley te betrekken? 

Dhr. Gijsbertsen (GroenLinks): 
• Zegt dat Groningen is opgeschrikt door zowel aardbevingen als het rapport van Staatstoezicht 

op de Mijnen. Samen met de NAM en het KNMI wordt geconstateerd dat het risico op 
zwaardere aardbevingen met meer schade aanwezig is en is gegroeid. 

• Is verbaasd over het feit dat minister Kamp dit advies van de eigen inspectie terzijde schuift en 
het komende jaar nog geen maatregelen wil treffen. Het gevolg is dat de komende twee jaar 
het risico op zware aardbevingen niet vermindert. 
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• Vindt gezamenlijk optrekken van het Noorden belangrijk en was verbaasd over de onenigheid 
tussen noordelijke bestuurders. Spreker verwijst naar de ingezonden brief van de 
burgemeester. 

• Inmiddels hebben noordelijke bestuurders een brief gestuurd aan de commissie Economische 
Zaken van de Tweede Kamer. Spreker kan zich vinden in de inhoud van die brief en is blij met 
de eensgezindheid die gloort aan de horizon. Spreker ziet graag dat één punt scherper wordt 
aangezet, namelijk dat de noordelijke bestuurders het advies van Staatstoezicht op de Mijnen 
overnemen. Dat advies houdt in reductie van gaswinning en gaat uit van het voorzorgprincipe. 
Een ander verbeterpunt is inzetten op ruimhartige compensatie. 

• Spreker is blij dat de noordelijke bestuurders inzetten op een duurzame economie. De fractie 
ziet graag dat een duurzame versnellingsagenda wordt opgesteld om de noordelijke economie 
sterk te houden voor de toekomst. 

Burgemeester Rehwinkel: 
•  Is als burgemeester en als voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen bezorgd over de 

gevolgen van de gaswinning. 
• Zegt dat met een opinieartikel in de NRC helaas niet dezelfde indruk is gewekt als in een 

interview eerder vorige week, namelijk dat de regio gecompenseerd zal moeten worden, dat 
claims goed onderbouwd dienen te worden en dat de burgemeester de Commissaris van de 
Koningin bijvalt in zijn pleidooi voor een compensatiefonds. De burgemeester betreurt het feit 
dat hij een andere indruk heeft gewekt met het opinieartikel. 

• De burgemeester en het gehele college zullen met alle energie bijdragen aan een 
gemeenschappelijk optrekken van provincie en overige gemeenten. Daarbij zijn aan de orde: 
de leefbaarheid, ruimhartige compensatie, de gaswinning als zodanig en duurzaamheid 
volgens de agenda van Energy Valley. 

• De burgemeester zal als voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen samen met het 
Veiligheidsbestuur nadrukkelijk aandacht besteden aan de veiligheidsaspecten van de 
bodembewegingen. 

• In een gezamenlijk memo aan de commissie Economische Zaken van de Tweede Kamer 
dringen de noordelijke bestuurders aan op meer urgentiebesef en meer snelheid. De raad 
ontvangt vandaag het memo. 

• De vier punten in het memo zijn de volgende. Ten eerste: zo snel mogelijk helderheid geven 
over aanpassingen in de aardgaswinningen, dus niet wachten tot 1 december 2013. Ten 
tweede: zo snel mogelijk duidelijk maken welke preventieve maatregelen getroffen moeten 
worden om schade te voorkomen dan wel schade te beperken. Ten derde: toezien op een 
goede schadeafhandeling. Ten vierde: het gebied kan voorop lopen als duurzaam 
energiegebied door gedurende de gaswinning hiertoe een voorziening te treffen. 

• Tot slot: de burgemeester begrijpt de zorgen van de mensen in de regio en het is hem een lief 
ding waard als deze periode van onzekerheid en spanning zo snel mogelijk voorbij is. 

De voorzitter: 
• Geeft het woord aan de heren Prummel en Gijsbertsen voor een reactie. 

Dhr. Prummel (Stadspartij): 
• Vraagt de burgemeester of hij het met de Stadspartij eens is dat Groningen recht heeft op een 

uit de gasopbrengsten te financieren fonds voor strategische en duurzame investeringen voor 
de periode na de gaswinning. Zie de voorbeelden in Dubai en Noorwegen. 

Dhr. Gijsbertsen (GroenLinks): 
• Is blij dat het college erkent dat het niet zo goed was het artikel in de NRC te plaatsen. 
• Vraagt de verhouding met de provincie extra aandacht te geven. 
• Vraagt of de brief van de noordelijke bestuurders het advies van Staatstoezicht op de Mijnen 

volledig heeft overgenomen. 
• Is blij met de woorden van de burgemeester over de duurzame noordelijke energiesector en 

hoopt de inspanningen te kunnen zien. 
De voorzitter: 

• Geeft het woord aan de andere fracties. 
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Dhr. Luhoff (D66): 
• Maakt zich ook zorgen; de recente aardbevingen geven de urgentie aan van het rapport van 

Staatstoezicht op de Mijnen. 
• De relatie met de provincie is belangrijk en de ingezonden brief in de NRC was daarom niet 

zo handig. Waarom is dat toch gedaan? 
Dhr. Dijk (SP): 

• Vindt gezamenlijke belangenbehartiging door provincie en gemeente erg belangrijk. 
• Vraagt de burgemeester wat de intentie was van het artikel in de NRC. Wat was de reden om 

zelf de media op te zoeken? 
Dhr. Spakman (PvdA): 

• Zegt dat er een probleem is in de provincie, namelijk dat van de veiligheid. Een aardbeving 
van kracht 5 heeft grote gevolgen en zou desastreus zijn. 

• Vindt het bijzonder dat minister Kamp het advies van Staatstoezicht op de Mijnen niet 
overneemt en eerst een jaar wil studeren. De fractie vindt dat dit niet kan. Er is een urgent 
maatschappelijk probleem, dus productiebeperking is nu nodig zoals geadviseerd door 
Staatstoezicht op de Mijnen. 

• Is blij dat de burgemeester erkent dat zijn artikel verkeerd uitpakte en dat de relatie met de 
Commissaris van de Koningin op dit punt is hersteld. 

• Vindt het prima dat gemeenten, provincie en waterschappen een brief aan de voorzitter van de 
Tweede Kamer hebben gestuurd. 

• Ondersteunt het pleidooi voor een duurzame versnellingsagenda maar vindt het wel enigszins 
opportunistisch gezien de rol van gas en gezien wat al gebeurt vanuit Energy Valley. 

Mw. Jongman (ChristenUnie): 
• Betreurt wat is gebeurd met het opinieartikel en vindt goede samenwerking met de provincie 

erg belangrijk. Overleg vooraf was het beste. In de toekomst is meer regie nodig. 
• Vindt dat de inwoners veiligheid moet worden gegarandeerd en sluit zich aan bij de 

opmerkingen van de andere fracties. 
Mw. Koebrugge (VVD): 

• Vindt de timing voor het ingezonden stuk van de burgemeester onhandig. Waarom heeft de 
burgemeester dit gedaan? 

• Afstemming tussen provincie en gemeente is belangrijk. Ook de Commissaris van de 
Koningin had dit kunnen doen. 

• De VVD is het eens met de opmerking van de burgemeester in het artikel dat eerst moet 
worden gekeken naar de feiten en dan naar de bedragen. Hetzelfde geldt voor de gaswinning: 
eerst de feiten en dan beoordelen wat wel en niet kan. Snelheid is nodig, een jaar is te lang, 
maar zorgvuldigheid staat voorop. Het advies van Staatstoezicht op de Mijnen is wel 
belangrijk. 

Dhr. Van Rooij (Student en Stad): 
• Heeft ook grote zorg en vindt goede bestuurlijke verhoudingen belangrijk. 
• Is blij met de opmerking van de burgemeester dat de kou uit de lucht is. 
• Is het eens met de opmerking dat het krantenartikel qua timing en formulering verkeerd is. 
• Kan zich vinden in de reactie van de burgemeester voor een ruimhartige compensatie. 
• Duurzaamheid: de stad moet doorgaan met de eigen duurzaamheidagenda. 

Dhr. Kelder (PvdD): 
• Begrijpt niet wat leefbaarheid te maken heeft met aardbevingen. De NAM is volledig 

aansprakelijk voor alle schade. 
• Prima om in noordelijk verband de duurzame economie te stimuleren en een plan te maken om 

gecontroleerd gas te winnen. Spreker wijst op het toepassen van sensortechnologie. 
• Opnieuw is aangetoond dat maximaal moet worden ingezet op alternatieve brandstoffen. 

Provincie en gemeente moeten hier samenwerken. 
Mw. Kuik (CDA): 

• Is het eens met de geuite zorg en met het pleidooi om samen met de provincie op te trekken 
om de veiligheid te garanderen en compensatie te realiseren. Snelheid is geboden. 
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• De brief van de burgemeester: spreker neemt aan dat de burgemeester in het vervolg alert zal 
zijn. 

Burgemeester Rehwinkel: 
• Op de vraag van dhr. Prummel: ook voor de periode tijdens de gaswinning is compensatie 

nodig van de gevolgen, ook van de gevolgen qua beeldvorming van het gebied. 
• Rapport Staatstoezicht op de Mijnen: de bestuurders in de regio zijn van mening dat het 

voorzorgprincipe moet worden gehanteerd en dat het advies van Staatstoezicht op de Mijnen 
met meer urgentie en snelheid moet worden opgepakt. De afgelopen weken heeft de regio daar 
te weinig van gezien. Dit is de boodschap van de noordelijke bestuurders die in Den Haag is 
neergelegd. 

• Het opinieartikel: de burgemeester wil het artikel niet achteraf rechtvaardigen. Het artikel 
heeft verkeerd uitgepakt en het zou niet goed zijn die boodschap nog een keer proberen te 
brengen of uit te leggen. De opmerkingen van de raadsleden zijn van grote waarde. De 
burgemeester toont oprecht spijt dat de verschijning van het artikel door de raadsleden zo 
wordt beoordeeld. 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 16.35 uur. 
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Raadsvoorstel 
^'^^Gemeente 

\jroningen 

Datum raadsvergadering 2 7 - 0 2 - 2 0 1 3 

Raadscommissie 

Datum raadscommissie 

Bijiagen 

Registratienr. 

Datum B&W besluit 

Portefeuillehouder 

Steller 

Telefoon 

E-mail 

OS 13.3460281 

12 februari 2013 

J. Visscher 

P Mulder 

6119 
p.mulder(^groningen.nl 

Onderwerp 

(Her)benoeming leden ouderenraad 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. mevrouw H. Nijboer, de heer R.H. Heres en de heer A. Jongeling te benoemen tot lid van de 

ouderenraad voor de periode van 1 januari 2013 tot en met december 2015; 
II. mevrouw J.H.F. Leemhuis en de heer H. Wachters te herbenoemen voor de periode van 

1 januari 2013 tot en met december 2015. 

file:///jroningen
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(Publieks-)samenvatting 

De ouderenraad is een door de gemeente ingesteld adviesorgaan dat tot taak heeft het college van 
B&W en de gemeenteraad te adviseren over gemeentelijk beleid dat van invloed is op de positie van 
ouderen in onze gemeente. 
De ouderenraad bestaat uit minimaal 12 en maximaal 16 leden. In 2012 ontstonden drie vacatures. 
Met de benoeming van de voorgedragen kandidaten en de herbenoeming van twee bestaande leden 
komt de ouderenraad weer op een zeer acceptabel aantal van 15 leden. 

Inleiding 

Eind 2012 hebben zich verschillende wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de ouderen
raad. Een lid is overleden, een lid is verhuisd buiten de gemeente Groningen en een lid heeft zelf het 
lidmaatschap beeindigd wegens andere drukke werkzaamheden. Hierdoor zijn drie vacatures 
ontstaan. Van deze leden zat er een op voordracht van het Stedelijk Overleg Guderenbonden 
Groningen (SOOG) in de ouderenraad, de andere twee via vrije werving. 
We hebben het SOOG gevraagd een kandidaat voor te dragen. Het SOOG is hierin niet geslaagd, 
vandaar dat we volgens afspraak met het SOOG deze plek als "vrije plek" hebben kunnen invullen. 
Voor het werven van de kandidaten is een advertentie geplaatst in de gezinsbode. Een selectie-
commissie uit de ouderenraad heeft de kandidaten in oktober/november 2012 gesproken en de 
voordracht voorbereid. De selectiecommissie is tot een imanieme voordracht gekomen van de drie 
kandidaten. 

Voor twee leden van de ouderenraad eindigde htm eerste zittingsperiode in december 2012. 
Voor een lid eindigt de zittingstermijn in februari 2013. De voorzitter heeft met ieder van hen een 
gesprek gevoerd. Twee van de drie zijn beschikbaar voor herbenoeming. De ingangsdatum van de 
tweede termijn sluit aan bij de einddatum van de eerste termijn. 

Beoogd resultaat 

Met de benoeming van de voorgedragen kandidaten en de herbenoeming van twee bestaande leden 
komt de ouderenraad weer op een zeer acceptabel aantal van 15 leden. 

Kader ^ ^ 

In de verordening op de ouderenraad is bepaald dat de ouderemaad bestaat uit minimaal 12 en 
maximaal 16 leden en dat de leden worden benoemd door zowel het college als de gemeenteraad. 
Deze dubbele benoeming vloeit voort uit het feit dat de ouderenraad het adviesorgaan is van zowel 
het college als de raad (gevolg van het duale stelsel). 
De helft min een van de leden wordt voorgedragen door het Stedelijk Overleg Guderenbonden 
Groningen (SOOG), de overige leden worden vrij geworven. Indien het SOOG er niet in slaagt een 
kandidaat voor te dragen, dan wordt de "SOOG-plek" vrij ingevuld. 

Argumenten/afwegingen . 

De selectiecommissie heeft in totaal met zeven kandidaten gesproken. De kandidaten zijn 
beoordeeld aan de hand van de in de profielschets gestelde eisen. 
De selectiecommissie is daama met een imanieme voordracht gekomen. De gekozen kandidaten 
voldoen alien aan de gestelde eisen. De verwachting is dat ze een waardevolle bijdrage gaan leveren 
aan het werk van de ouderenraad. 
De ouderenraad hecht aan een zo breed mogelijk samengesteld adviesorgaan en heeft zich bij deze 
procedure extra ingezet om ook leden van etnische groeperingen voor de ouderenraad f e 
interesseren. De profielschets en procedure werving en seiectie is van tevoren afgestemd met de 
beleidsafdeling Integratie en Emancipatie en vervolgens verspreid onder het netwerk van etnische 
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groeperingen. Helaas heeft dit nog geen kandidaten opgeleverd. Het DB van de ouderemaad heeft 
daarom begin januari 2013 contact gelegd met de consulent Integratie en Emancipatie van MJD om 
voor de volgende sollicitatieprocedure (September 2013) een plan klaar te hebben om leden van 
etnische groeperingen te werven en te interesseren voor het werk van de ouderenraad. 

Maatschappelijk draagvlak/participatie 

De oproep voor de nieuwe leden is gepubliceerd in de Groninger gezinsbode. Hiermee is een 
aanzienlijk deel van de inwoners van de stad Groningen van 50 jaar en ouder bereikt. Met de 
respons van 12 kandidaten voor drie plekken is de ouderenraad zeer tevreden. 

Financiele consequenties ' 

De te benoemen leden ontvangen een kleine onkostenvergoeding. Dit wordt gefmancierd vanuit de 
bestaande middelen. 

Realisering en evaluatie ^ : 

De nieuwe leden worden op grond van het huishoudelijk reglement ingewerkt door enkele ervaren 
leden. Na ongeveer een jaar vinden functioneringsgesprekken plaats tussen de voorzitter en de 
nieuwe leden. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

rgemeester, de secretaris, 
\ (Peter) Rehwmkel drs. M,Ar-̂ ^4aarten) Ruys 
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ROOSTER VAN AFTREDEN/HERBENOEMING OUDERENRAAD 

'IJIAGE 

Naam 

dhr. A. Koevoets 

mw. K.H. Dijk 

dhr. H. Hamming 

dhr. R.H. Heres 

dhr. A. Jongeling 

mw. M.J.L. Kamp 

mw. J.H.F. Leemhuis 

dhr. J. Marrink 

dhr. V. Mohlmann 

mw. H. Nijboer 

dhr. O. Oosterhof 

dhr. CW. Versteeg 

dhr. J.R. Vos 

dhr. J. Wachters 

mw. J.J. Winkler 

dhr. H.M. van der Wis 

voordracht 
door 

College 

OR 

OR 

OR 

OR 

OR 

OR 

OR 

OR 

OR 

SOOG 

SOOG 

SOOG 

SOOG 

OR 

SOOG 

mutatie 
maand 

03/13 

12/14 

12/13 

12/15 

12/15 

12/14 

12/15 

12/13 

12/14 

12/15 

12/13 

12/13 

01/14 

12/15 

12/14 

12/14 

mogelijk 
vervolg 

herbenoeming 

herbenoeming 

aftreden 

herbenoeming 

herbenoeming 

herbenoeming 

aftreden 

aftreden 

herbenoeming 

herbenoeming 

aftreden 

aftreden 

herbenoemmg 

aftreden 

herbenoeming 

herbenoemmg 

OR: 
SOOG: 

Ouderenraad 
Stedelijk Overleg Ouderenbonden Groningen 

De mutatiemaand heeft betrekking op de laatste maand waarvoor de benoeming geldt. 
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 LIJST VAN ONTVANGEN COLLEGEBRIEVEN VOOR DE RAAD VAN 

27 februari 2013 
 

 

 

Nr.  Onderwerp Ontvangen d.d.  Advies/afhandeling  

1. Beantwoording motie fietstoegang 

traverse stationsgebied 

30-01-2013 via cie. B&V/R&W 

2. NLA / Wijkteams 30-01-2013 via cie. R&W 

3. Tussenrapportage financieel 

perspectief 

31-01-2013 via cie. F&V  

4. Wob-verzoek nieuwjaarsrecepties 31-01-2013 via cie. F&V 

5. Beantwoording moties 

‘wachttijdvoorspellers’ en ‘regels 

tegelijk groen’ 

01-02-2013 via cie. B&V 

6. Quick scan kabelbaan 01-02-2013 via cie. B&V 

7. Stand van zaken en ontwikkeling 

risicomanagement 

01-02-2013 via cie. F&V  

8. Jaarwisseling 2012/2013 01-02-2013 via cie. F&V 

9. Informatie: geluidkaarten en 

Voorontwerp-actieplan 

01-02-2013 via cie. B&V 

10. Wijzigingen langetermijnagenda 01-02-2013 via cie. O&W 

11. Evluatie aanpak Qat en voorstel 

voortzetting activeringsproject 

Somalische Groningers 

01-02-2013 via cie. F&V 

12. Informatie ‘Verslag luchtkwaliteit 

2011 gemeente Groningen’ 

01-02-2013 via cie. B&V 

13. Mosquito Schoolholm 01-02-2013 via cie. F&V 

14. Coffeeshopbeleid 01-02-2013 via cie. F&V 

15. Bevoegdheden raad in relatie tot vz. 

VR en regioburgemeester 

05-02-2013 via cie. F&V 

16. Beantwoording vragen Mulierrapport 05-02-2013 via cie. O&W 

17. Voortgang O2G2 en Onderwijs 

Algemeen 

05-02-2013 via cie. O&W 

18. Beleidsregels Horecaterrassen 

gemeente Groningen 

07-02-2013 via cie. B&V 

19. Klanttevredenheidsonderzoek 

sporthallen 

07-02-2013 via cie. O&W 

20. Resultaten onderzoek uitbreiding 

begraafplaats Noorddijk 

07-02-2013 via cie. B&V 

21. Regionaal Beleidsplan Veiligheid 

2013-2014 Noord-Nederland  

07-02-2013 via cie. F&V 

22. Onderhandelingsresultaat claim 

Damsterdiep parkeergarage 

07-02-2013 via cie. B&V 

23. Wijzigingen LTA raadscommissie 

Beheer & Verkeer 

07-02-2013 

 

via cie. B&V 

24. Informatie voortgang “Motie 

erfpacht” 

07-02-2013 via cie. R&W 

25. Overbruggingskrediet Grunneger 

Power 

07-02-2013 via cie. B&V 

26. dB(C)-norm, Feesten in Balans II 07-02-2013 via cie. B&V 

27. Voedselprogramma 2013 14-02-2013 via cie. B&V 
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28. Online indiening zienswijze ontwerp 

bestemmingsplan 

14-02-2013 via cie. R&W 

29. Informeren proces aanvraag 

standplaats gepofte kastanjes in 

Noorderplantsoen en 

cultuurverandering naar aanleiding 

daarvan 

14-02-2013 via cie. B&V 

 

30. Consequenties verruiging groen 14-02-2013 via cie. B&V 

31. Leerlingenvervoer 14-02-2013 via cie. O&W 

32. Vernieuwing 

dienstverleningsovereenkomst met 

Ten Boer 

15-02-2013 via cie. F&V 

33. Dekking kosten chatfunctie in 2013 15-02-2013 via cie. F&V 

34. Wensen en bedenkingen t.a.v. 

Aankoop aandeel Waterbedrijf 

Groningen 

15-02-2013 via cie. F&V 

35. Ontwerp bestemmingsplan 

Lintdorpen en Ruischerbrug 

15-02-2013 via cie. R&W 

36. Informatie over uitvoering moties bij 

vaststelling cultuurnota 2013-2016 

15-02-2013 via cie. O&W 

37. Watertoren Noord informatie over 

stand van zaken 

15-02-2013 via cie. R&W 

38. Ontwerp bestemmingsplan 

Kranenburg Stadspark 

15-02-2013 via cie. R&W 

39. 

 

Concept Programma regionaal 

kompas “actief onder dak” 2014-

2017,      wensen en bedenkingen 

15-02-2013 via cie. O&W 

40. Stukken onderzoek De Wijert ter 

informatie 

15-02-2013 via cie. R&W 

41. Beëindiging opschorting 

wachtlijstsystematiek 

coffeeshopbeleid 

15-02-2013 via cie. F&V 

42. Update Groenling Wielewaalplein 15-02-2013 via cie. R&W 

43. Re-integratie alleenstaande ouders 18-02-2013 Via cie. W&I 

44. Informeren over uitstel invoeren 

betaald parkeren op P+R terrein P3 

21-02-2013 Via cie. B&V 

45. Schriftelijke vragen t.a.v. 

Damoclesbeleid 

21-02-2013 Betrekken bij agenda (8d) 

46. Informatie ‘Evaluatie boombeheer 

2012’ 

21-02-2013 Via cie. B&V  

47. Evaluatie regelgeving warenmarkt 21-02-2013 Via cie. B&V 

48. Wijkontwikkeling Selwerd/stvz 

wijkperspectieven 

21-02-2013 Via cie. R&W 

49. Uitvoering motie Openbare 

verlichting 

21-02-2013 Via cie. B&V 

50. Informatie ontwikkelingen 

vernieuwing sociaal domein 

21-02-2013 Via cie. O&W (+ W&I) 

51. Motie Duurzame 

sportaccommodaties/Led verlichting 

21-02-2013 Via cie. O&W 

52. Stand van zaken revitalisering 

Woonschepenhaven 

22-02-2013 Via cie. R&W 

53. Beleidswijziging Kranenburg: 

verruiming naar kantoren 

22-02-2013 Via cie. R&W  
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54.  Gevolgen omzetting SOV-kaart tot 

kortingsproduct 

22-02-2013 Via cie. B&V  

55. Evaluatie ecologisch beheer 2012 en 

planning 2013 

22-02-2013 Via cie. B&V  

56. Ter inzage legging bestemmingsplan 

‘Bedrijventerrein Koningsweg’ 

22-02-2013 Via cie. R&W  

57. Uitstel behandeling voorstel 

vaststelling bestemmingsplan 

Pleiadenlaan-oost 2 

26-02-2013 Betrekken bij vaststelling 

raadsagenda 
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LIJST VAN ONTVANGEN OVERIGE INGEKOMEN STUKKEN VOOR DE RAAD  

                                                  VAN  27 februari 2013 

 

 

Nr.  Afzender  Ontvangen d.d.  Advies/afhandeling  

1 Brief burger, EVMR/VPRO 

Tegenlicht legt zware mishandeling 

door isolatie uit 

30-01-2013 Tkn. 

2 Brief burger, Twittergedrag 

secretaris BOB Beijum 

30-01-2013 Tkn. 

3 Brief burger, Klacht over kwaliteit 

toetsing bouwaanvraag Groninger 

Forum 

30-01-2013 Tkn. 

4 Gemeente Geertruidenberg, 

Aangenomen raadsmotie financieeel 

onderhandelingsakkoord met kabinet 

01-02-2013 Tkn. 

5 San Carlos Stedenband, Reactie op 

Kadernota Internationalisering en 

visie voor 2012-2016 

04-05-2013 via cie. F&V  

6 Ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties, Monitor 

Agressie en Geweld Openbaar 

Bestuur 

06-02-2013 Tkn. 

7 Gemeente Eemsmond, Motie 

gevolgen Aardgaswinning 

06-02-2013 Tkn. 

8 Brief burger, Afschrift van brief aan 

College met reactie op brief van de 

burgemeester van 24 januari 2013. 

08-02-2013 Tkn. 

9 JuristenTeam, Aardschokken 08-02-2013 Tkn. 

10 Gemeente Leeuwarderadeel, Motie 

aangaande “minstbedeelden” in 

Leeuwarderadeel 

11-02-2013 Tkn. 

11 De Friese Meren, Motie Aquaduct 

A6, in de Skarster Rien 

12-02-2013 Tkn. 

12 Oiko Credit, Jaarstaat Nederland 

Fonds in 2012 

12-02-2013 Tkn. 

13 Brief burger, Landelijke actie stop 

hondenbelasting 

12-02-2013 Tkn. 

14 Voorzitter Bewonersorganisatie 

Wijert Welzijn, Verzoek aan B&W 

en gemeenteraad om opheffing 

wijkteam de Wijert 

14-02-2013 Tkn. afhandeling door 

college 

15 Ouderenraad Groningen, 

toegankelijkheid Oosterpoort en 

Stadsschouwburg 

15-02-2013 Tkn, doorsturen naar college 

ter afhandeling 

16 Gem. Appingedam, aanvaarde motie 

aardbevingen door gasproductie in 

onze regio 

19-02-2013 Tkn  

17 Brief burger, tussenuitspraak RvS 

inzake bestemmingsplan 

Oosterpoort 

20-02-2013 Tkn, doorsturen naar college 

ter afhandeling 

18 Gem. Ombudsman, rapport 

klachtonderzoek bij SOZAWE, 

kenmerk 12.1.120/035 

21-02-2013 Tkn  
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19 Gem. Ombudsman, rapport 

klachtonderzoek bij SOZAWE, 

kenmerk 12.1.105/036 

21-02-2013 Tkn  

20 Afschrift brief van college aan 

Platform Stoker&Brander, parkeren 

21-02-2013 Tkn  

21 Brief burger, Presentatie Quick Scan 

kabelbaan 

25-02-2013 via cie. B&V 

22 Gezamenlijke brief van VGG en 

Provincie aan Groninger 

gemeenteraden, Vervolg op visitatie 

“Bestuurlijke Toekomst Groningen” 

27-02-0213 via cie. F&V 
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Raadsvoorstel 

1 ^ JAN 2013 ^^"^Gemeente 

\ j roningen 

Registratienr. R012.3411927 
Datum raadsvergadering 

Raadscommissie 

Datum raadscommissie 

Bijiagen 

27-02-2013 
Ruimte en Wonen 

06-02-2013 

1 

Datum B&W besluit 15-01-2013 

Portefeuillehouder v a n der Schaaf 

Steller v.d. Vorstenbosch / Wind 

Telefoon 8102/8702 
E-mail bert.van.de.vorstenbosch(g),groni 

ngen.nl / pe-
ter.wind@,groningen.nl 

Onderwerp 

Vaststelling bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Groningerweg 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. de overwegingen en motiveringen overeenkomstig dit voorstel over te nemen en het 

bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Groningerweg (digitaal vervat in het gml-bestand 
NL.IMRO.0014.BP525ORingGronweg-vg01.gml, en gebruikmakend van een ondergrond 
ontleend aan het Grootschalig Basis Bestand Groningen van September 2012) ongewijzigd 
ten opzichte van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen, overeenkomstig dit voorstel 
vast te steilen; 

II. geen exploitatieplan vast te steilen. 

file:///jroningen
http://ngen.nl
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{Publieks-)samenvatting 

Burgemeester en wethouders steilen de raad voor het bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, 
Groningerweg vast te steilen. Dit bestemmingsplan maakt de laatste fase van de reconstructie van de 
Oostelijke Ringweg mogelijk. Het gaat hier om de aansluitingen met Beijum-Noord, de 
Groningerweg en de Noordzeeweg. 

Inleiding 

Ontwerp. 
De Oostelijke Ringweg in Groningen ondergaat tussen 2010 en 2015 een ingrijpende reconstructie. 
Gelijkvloerse kruisingen worden ongelijkvloers en de zes aansluitingen voor de ontsluiting van 
omiiggende gebieden worden gewijzigd. Daarmee wordt het capaciteitsprobleem aangepakt en 
wordt Groningen beter bereikbaar vanuit de regio. De aansluiting van de Oostelijke Ringweg op 
Beijum-Noord, de Groningerweg en de Noordzeeweg zijn het vierde en laatste onderdeel van dit 
grote project. Doel van dit bestemmingsplan is om de reconstructie van deze aansluiting 
planologisch mogelijk te maken. 

Bij de aansluiting Noordzeeweg/Groningerweg wordt afgeweken van het zogenaamde eindbeeld 
zoals dat in 2009 door u (en Provinciale Staten) is vastgesteld. Anders dan toen is vastgelegd is een 
extra aansluiting toegevoegd tussen de Noordzeeweg-Noord en de Groningerweg (en vice versa). 

Aansluiting Groningerweg-Noordzeeweg: met nieuwe op- en afrit t.b.v. bedrijventerrein 
Het Witte Lam 

Deze aansluiting was al als wens ingebracht tijdens de inspraakperiode voor het eindbeeld, maar was 
toen fysiek nog niet mogelijk. Dat had te maken met het destijds gehanteerde uitgangspunt dat de 
Oostelijke Ringweg richting Winsum zou worden doorgetrokken, door Koningslaagte. Door het niet 
doorgaan van die plannen is ruimte ontstaan om tegemoet te komen aan genoemde wensen vanuit de 
omgeving om de bereikbaarheid van bedrijventerrein Het Witte Lam (+ Hornbach) te verbeteren. 
Deze inpassing levert ook een verbetering van de verkeersveiligheid op. De aansluiting Beijum-
Noord wordt zodanig aangepast, dat de op- en afrit aan de westkant (De Hunze, voormalige Tuin-
landlocatie) gecombineerd worden. Daardoor kan de huidige afrit vervallen. 
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Aansluiting Beijum-Noord: de afrit bij de Tuinlandlocatie (linksboven) vervalt en wordt vervangen 
door een nieuwe lus aan de zuidkant (linksonder) 

Groenplan. 
De groenplannen voor de aansluitingen treft u hieronder aan. 
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Groenplan Groningerweg 

Groenplan Beijum-Noord 

Voor het plan zijn twee Boom Effect Analyses gemaakt. Deze zijn reeds op 9 oktober 2012 door het 
college vastgesteld. Hierover bent u destijds per brief geinformeerd (kenmerk RO 12.3273177). In 
deze Boom Effect Analyses is aangegeven welk groen moet wijken en welk groen na de reconstruc
tie wordt aangeplant. Voor het plan moeten 91 bomen worden gekapt en 120 are aan groensingels en 
164 are bos worden verwijderd. 14 bomen worden verplant. Er komen 230 nieuwe bomen, 30 are 
heesters, 59 are singel en 140 are bos voor terug. De volgende tabel geeft een overzicht van het 
resultaat per saldo ten opzichte van de huidige situatie. Hierbij staat ook aangegeven wat het netto 
resultaat is van het huidige ontwerp ten opzichte van het door u in april 2012 reeds vastgestelde 
ontwerp (kolom 1). Het groenplan in dit vastgestelde ontwerp diende nader uitgewerkt te worden. 
Dit is gebeurd met onderstaand resultaat. 

T.o.v. ontwerp april '12 T.o.v. bestaande situatie 
Bomen 
Heesters 
Singel 
Bos 

- 51 stuks 

- 1 are 
23 are 

139 stuks 
30 are 
-61 are 
-24 are 

In het ontwerp wordt voldaan aan het uitgangspunt van de Groenstructuurvisie dat het aangetaste 
groen wordt gecompenseerd. Zowel kwalitatief als kwantitatief wordt er ruimschoots gecom
penseerd in het ontwerp. Zoals in april aangegeven wordt met name kwalitatief-ecologisch slechte 
kwaliteit groen geveld en vervangen door kwalitatief-ecologisch meer waardevol groen. Dit komt 
met name door de keuze van specifieke boomsoorten (iepen, eiken, populieren). Kwantitatief neemt 
het aantai vierkante meters groen ook toe ten opzichte van de bestaande situatie. Wel is er een 
verschuiving te zien van het gebruikte soort groen: van singel en bos naar meer bomen en heesters. 
Dit heeft te maken met het gewenste eindbeeld van de Oostelijke Ringweg. 
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Ten opzichte van het ontwerp in april worden 51 bomen en een are singel minder geplant. Dit heeft 
met name te maken met een stuk bos van 23 are dat bij nadere uitwerking niet geveld hoeft te 
worden en gespaard blijft. 

Beoogd resultaat 

Doel van dit bestemmingsplan is om de reconstructie van de aansluiting van Beijum-Noord, de 
Groningerweg en de Noordzeeweg op de Oostelijke Ringweg planologisch mogelijk te maken. 

Kader 

De terinzagelegging van het bestemmingsplan is gebeurd volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Van de terinzagelegging 
is op de wetteiijk voorgeschreven wijze kennis gegeven in De Groninger Gezinsbode en de 
Staatscourant. In de kennisgeving is vermeld dat gedurende de termijn van terinzagelegging 
iedereen, naar keuze schriftelijk of mondeling, zijn zienswijze over het ontwerp naar voren kan 
brengen bij uw raad. 

Voor dit bestemmingsplan heeft de provincie Groningen hogere waarden op grond van de Wet 
geluidhinder vastgesteld, ten behoeve van bouwmogelijkheden op bedrijventerrein Het Witte Lam 
(bedrijfswoningen) en de Tuinlandlocatie (woningen). 

Argumenten/afwegingen 

Van de gelegenheid om ziens wij zen naar voren te brengen is geen gebruik gemaakt. Het plan kan nu 
ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan, dat ter inzage heeft gelegen, worden 
vastgesteld. 

IVIaatschappelijk draagvlak/part ic ipat ie 

In een samenwerking tussen gemeente en provincie is het plan in drie rondes uitvoerig voorgelegd 
aan, en besproken met ondememers (Het Witte Lam en Beijum) en andere belanghebbenden in de 
directe omgeving. Er is een groot draagvlak voor het plan en ondememers zijn tevreden over de 
toekomstige betere bereikbaarheid van hun bedrijven. Dat verklaart ook het uitblijven van 
zienswijzen van deze groep belanghebbenden. 

Financiele consequenties 

De provincie Groningen is initiatiefnemer van het plan en draagt de kosten van planontwikkeling en 
uitvoering. De gemeente draagt bij in kosten van planontwikkeling en een deel van de uitvoering. 
Tussen de provincie en de gemeente is over de plankosten en uitvoeringskosten een overeenkomst 
afgesloten. Hiemaast worden door de gemeente gemaakte kosten voor het aanpassen van 
bestemmingsplannen vergoed vanuit het gezamenlijke projectbudget Reconstmctie Oostelijke 
Ringweg. 

Hiermee is er geen noodzaak een exploitatieplan op te steilen. 
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Realisering en evaluatie 

De werkzaamheden zullen voor 2015 gereed zijn. Dit is ook de uiterste deadline is vanwege de dan 
geplande werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg waarvoor de rest van de ringweg obstakelvrij 
moet zijn. 

Met vriendelijke groet, 
bufgemeester en wethouders van Groningen, 

dibdrgemeester, 
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 
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27 februari 2013. 

Nr. 6b. 

Vaststelling bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Groningerweg. 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 januari 2013 

(GR 13.3462324); 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

I. de overwegingen en motiveringen overeenkomstig dit voorstel over te nemen en het 

bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Groningerweg (digitaal vervat in het gml-

bestand NL.IMRO.0014.BP525ORingGronweg-vg01.gml, en gebruikmakend van een 

ondergrond ontleend aan het Grootschalig Basis Bestand Groningen van september 

2012) ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen, 

overeenkomstig dit voorstel vast te stellen; 

II.   geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 27 februari 2013. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

drs. A.G.M (Toon) Dashorst. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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Raadsvoorstel 

Datum raadsvergadering 27 februari 2013 

Raadscommissie 13 februari 2013 
Datum raadscommissie 13 februari 2013 

Bijiagen 1 

Onderwerp 

Kjroningen 

Registratienr. 

Datum B&W besluit 

Portefeuillehouder 

Steller 

Telefoon 

E-mail 

RO 13.3462236 

29 januari 2013 

Van Keulen 

Ingrid Bolhuis 

0652563982 

in-
grid.bolhuis@groninge 
n.nl 

Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2013-2016 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. het meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 20I3-20I6 vast te stellen; 
II. het effect op het weerstandsvermogen van mogelijke financiele risico's rond de projecten die 

zijn genoemd in paragraaf 3.2 te betrekken bij de besluitvorming over de rekening 2012. 
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(Publieks-)samenvatting 

Het meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer ziet er dit jaar anders uit dan anders. Belangrijkste 
opgave is om samen met onze partners in de regio - overheden en grote werk 
gevers(-organisaties) - te komen tot een breed gedragen integrale opiossing voor de bereikbaarheid 
van de stedelijke regio. Want een goede bereikbaarheid is essentieel voor het sociaal-economisch 
functioneren van stad en regio. Intussen gaan we door met de maatregelen die op korte termijn 
uitgevoerd moeten worden. Dat betreft vooral projecten die de bereikbaarheid van de stad moeten 
garanderen tijdens de verbouwdng van de Zuidelijke Ringweg. 
Dit is een overgangsprogramma op weg naar een samen met de regio te ontwikkelen integraal 
verkeer- en vervoerplan. De eerste resultaten van het overleg met de regio over dat plan verwachten 
we dit jaar. 

Inlelding 

Met het meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer geven we jaarlijks inzicht in de lopende en te 
verwachten projecten en in de financiering daarvan. 
Belangrijk in dat programma is dat we samen met onze partners in de regio werken aan een integraal 
verkeer- en vervoerplan als antwoord op de regionale bereikbaarheidsopgave. Eerste stap daarin is 
het actualiseren van de regionale netwerkanalyse van 2006. Uit de probleemanalyse in de 
netwerkanalyse zal een nieuwe bereikbaarheidsstrategie volgen, met als uiteindelijk doel een breed 
gedragen opiossing voor de bereikbaarheid van de stedelijke regio. Een visie op hoofdlijnen vanuit 
de regio zal nog voor de zomer gereed zijn, volgend uit de netwerkanalyse. Vervolgens zal dit na de 
zomer 2013 verder moeten worden uitgewerkt naar een integraal verkeer- en vervoerplan. 

Vanuit de Regio Groningen - Assen worden raden en staten betrokken bij de actualisatie van de 
netwerkanalyse. Er zal een gezamenlijke bijeenkomst worden belegd in april om hierover van 
gedachten te wisselen. Overigens zal ook de actualisatie van de Regiovisie in deze bijeenkomst aan 
bod komen. De exacte datum van de bijeenkomst wordt nog bekend gemaakt. 

Beoogd resultaat 

Een door de raad vastgesteld meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2013-2016 en steun voor de 
daarin voorgestelde aanpak. 

Kader 

De belangrijkste kaders zijn het coalitieakkoord, de nota Duurzame Mobiliteit en de nota Parkeren 
in stad: duurzaam bereikbaar 2010-2020. 

Argumenten/afweglngen 

In verband met het niet doorgaan van de RegioTram en de noodzaak tot bezuinigen is een aantal 
projecten geschrapt en staan andere projecten voorlopig tussen haakjes. In het meerjarenprogramma 
schetsen we een aanpak voor de korte en middellange termijn. 
Bij de korte termijn hoort ook dat we er in geslaagd zijn om dekking te vinden voor de aanleg van 
het fietspad De Verbetering, conform de wens van uw raad. 
Voor nadere toelichtingen verwijzen we naar het bijgevoegde meerjarenprogramma 2013-2016. 

Het meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer omvat vele projecten. Per project is er overleg met 
bewoners en andere betrokken partijen over aanleiding, doel en gevolgen van voorgestelde 
maatregelen. Communicatie over het meerjarenprogramma zelf vindt niet plaats. 
Over de wijze waarop we bewoners en overige partijen in de stad en de regio kurmen betrekken bij 
de totstandkoming van het integrale verkeer- en vervoerplan komen wij nog terug bij uw raad. 
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Financiele consequenties 

Voor 2013 en 2014 zijn er geen concrete kneipunten meer. Voor de jaren daama moeten we nog 
aanvullende dekking vinden voor het Herewegviaduct. Ook zijn er enkele risico's, genoemd in 
paragraaf 3.2 van het meerjarenprogramma. We stellen voor de effecten van deze risico's op het 
weerstandsvermogen te betrekken bij de voorbereiding van de rekening 2012. 

Reallserlng en evaluatie 

In de bijlage bij het meerjarenprogramma staat een overzicht van alle projecten, gekoppeld aan tijd 
en geld. Ook staan daar de projecten die in 2012 zijn afgerond. 
In het meerjarenprogramma 2014-2017 gaan we in op de voortgang van de verschillende projecten. 

MEERJARENPROGRAMMA VERKEER EN VERVOER 2013-2016 

Het meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer ziet er dit jaar anders uit dan anders. Onze belang
rijkste opgave is om samen met onze partners in de regio — overheden en grote werkge
vers (organisaties) - te komen tot een breed gedragen integrale opiossing voor de bereikbaarheid 
van de stedelijke regio. Want een goede bereikbaarheid is essentieel voor het sociaal-economisch 
functioneren van stad en regio. 
Intussen gaan we door met de maatregelen die op korte termijn uitgevoerd moeten worden. Dat be
treft vooral projecten die de bereikbaarheid van de stad moeten garanderen tijdens de verbouwing 
van de Zuidelijke Ringweg. Maar we zijn er ook in geslaagd middelen te vinden voor de aanleg van 
het fietspad De Verbetering, conform de wens van de raad. 
Dit is een overgangsprogramma op weg naar een samen met de regio te ontwikkelen integraal ver
keer- en vervoerplan. De eerste resultaten van het overleg met de regio over dat plan verwachten we 
dit jaar. 

Inhoudsopgave 
1. Inleiding: meerjarenprogramma anders dan anders 
2. Werken aan een nieuw integraal verkeer- en vervoerplan (IVVP) 
3. Doorgaan met wat moet en kan 

3.1 Groningen Bereikbaar! 
3.2 Projecten in hoofdlijnen 
3.3 Parkeren 

4. Financiele kaders 
5. Overzicht projecten gekoppeld aan tijd en geld 

Bijlage: Overzicht projecten gekoppeld aan tijd en geld. 
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1. Inleiding: Meerjarenprogramma anders dan anders 
Het meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer ziet er dit jaar anders uit dan anders. Het is een inves-
teringsagenda voor de periode 2013-2016, maar met minder projecten dan u gewend bent en ook 
met minder middelen: zowel eigen middelen als bijdragen uit de BDU eri het RSP. 
De belangrijkste reden daarvoor is het niet doorgaan van de RegioTram. Omdat de RegioTram 
een belangrijke pijier was voor de bereikbaarheidsaanpak van de stedelijke regio, staan ook maatre
gelen die daar rechtstreeks aan gekoppeld waren (zoals een aantal P+R-projecten) voorlopig tussen 
haakjes. Daamaast is in de begroting 2013 nog een aantal maatregelen geschrapt vanwege de nood
zaak tot bezuinigen. Dat laatste betekent bovendien dat er op korte termijn niet of nauwelljks geld is 
voor nieuw beleid. Pas vanaf 2015 zijn er - zoals het er nu uitziet - weer middelen beschikbaar voor 
grotere investeringen. 
Vanwege deze drie redenen is de invulling van het programma voor met name de wat langere ter
mijn nu nog onbekend. Het is daarmee een overgangsprogramma ter overbragging van de komende 
twee jaar. 

Opgave 2013-2014 
Onze opgave voor deze collegeperiode is daarmee drieledig: 
- Goede bereikbaarheid is essentieel voor een aantrekkelijke en sociaal-economisch goed fimctione-

rende stedelijke regio met sterke dynamo's. We gaan daarom met onze partners in de regio -
overheden en grote werkgevers(organisaties) - aan de slag om samen een nieuwe opiossing te 
ontwikkelen voor de bereikbaarheid van de stedelijke regio: een nieuw integraal verkeer- en ver
voerplan. Dat moet uiteindelijk leiden tot een gezamenlijke meerjaren-investeringsagenda. 

- Intussen gaan we door met die maatregelen die op korte termijn uitgevoerd moeten worden. Dat 
betreft vooral projecten die de bereikbaarheid van de stad moeten garanderen tijdens de komende 
verbouwing van de Zuidelijke Ringweg. Maatregelen die mogelijk niet passen in het nieuwe inte
grale verkeer- en vervoerplan zetten we voorlopig in de ijskast. 

- Daamaast gaan we door met enkele reguliere projecten (vaak in de wijken), zoals 30 km/u gebie
den, toegankelljke haltes, verkeerseducatie en kleine verkeersmaatregelen. 

Hieronder lichten we deze onderdelen kort toe. Daama gaan we kort in op de financiele kaders voor 
dit meerjarenprogramma. In de bijlage vindt u een overzicht van alle projecten voor zover we die nu 
kurmen benoemen, gekoppeld aan de daarvoor beschikbare middelen. 

2. Werken aan een nieuw integraal verkeer- en vervoerplan (IVVP) 
We wonen, werken en recreeren steeds meer in een stedelijke regio. De verkeersbewegingen die 
daarbij horen, storen zich niet aan gemeente- of provinciegrenzen. Veel mensen uit de regio werken 
in de stad en zijn ook voor voorzieningen aangewezen op de stad. Omgekeerd zijn er ook Stadjers 
die in de regio werken en/of recreeren. De bereikbaarheidsopgave is daarmee een regionale opgave. 
Daarom willen we het nieuwe integrale verkeer- en vervoerplan ook samen ontwikkelen met onze 
verschillende hierboven genoemde strategische partners in de regio. Om die invalshoek te onder-
strepen, hebben wij eind vorig jaar aangeboden om de door de regio gemaakte plankosten voor de 
RegioTram te compenseren. 

De bereikbaarheidsopgave is ook een integrale opgave. In het nieuwe integrale verkeer- en vervoer
plan staat daarom bovenal de bereikbaarheid centraal (van de stad, een dynamo, een voorziening, 
enz.), niet een bepaalde modaliteit. Het gaat over autoverkeer, openbaar vervoer en de fiets (en ui
teraard de voetganger) - maar ook nieuwe altematieve vervoerswijzen zoals een kabelbaan/fly-over 
kiumen onderdeel zijn van de bereikbaarheidsoplossing. 
In het nieuwe integrale verkeer- en vervoerplan zal het gaan om irrfrastmcturele maatregelen, met 
daamaast resp. in combinatie met het beter benutten van de bestaande verkeersmimte: met behulp 
van vervoersmanagement (zoals het spreiden van de spits) en dynamisch verkeersmanagement. 
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Parkeren moet eveneens een integraal onderdeel zijn van het IVVP: in garages, op straat en op P&R-
terreinen. In het kader van de ontwikkeling van het nieuwe integrale verkeer- en vervoer-plan zullen 
wij daarom de parkeerbalans herijken. Naast het verbeteren van de bereikbaarheid is een van de 
randvoorwaarden bij die herijking dat het Parkeerbedrijf tot een houdbaar en kostendekkend meerja-
renperspectief komt. We komen daar op temg in paragraaf 3.3. 

Netwerkanalyse en scenario's 
Inmiddels zijn we in regionaal verband gestart met het maken van een nieuwe netwerkanalyse. De 
resultaten daarvan zullen een belangrijk vertrekpunt zijn voor het nieuw te ontwikkelen IVVP voor 
de stedelijke regio. De resultaten van de netwerkanalyse komen in het voorjaar van 2013 beschik
baar. Daarin zullen ook de actuele verwachtingen op het gebied van woningbouw en bedrijventer-
reinen in de regio verwerkt zijn. 
De resultaten van de netwerkanalyse moeten vervolgens vertaald worden in meerdere scenario's of 
varianten voor opiossingen. Dit zijn overigens deels parallelle processen: op basis van tussenstanden 
van de analyse denken we ook al door over opiossingen. Wat ons betreft is belangrijk dat oplos-
singsvarianten de mimte bieden om flexibel in te spelen op toekomstige ontwikkelingen (ingroei-
modellen), zowel wat betreft capaciteit als de daarvoor benodigde investeringen. Ze moeten ook een 
antwoord bieden op het gegeven dat de OV-expIoitatie onder druk staat, nu en op langere termijn. 
Het uiteindelijke doel is een breed gedragen opiossing voor de bereikbaarheid van de stedelijke re
gio, die is vertaald in een concrete regionale meerjareninvesteringsagenda. Daarvoor zullen we ui
teraard ook zelf voldoende middelen vrij moeten maken. 

Betrokkenheid raad 
Met uw raad willen wij gedurende dit proces regelmatig van gedachten wisselen, niet alleen tijdens 
de reguliere raadscommissies, maar wat ons betreft ook in andere settings. Zo is er in april een ge
zamenlijke sessie over de netwerkanalyse gepland met raden en staten. 
De eerste resultaten van het overleg met de regio over het nieuwe integrale verkeer- en vervoersplan 
zullen we vertalen in het meerjarenprogramma 2014-2017. 

3. Doorgaan met wat moet en kan 
Gedurende de gezamenlijke ontwikkeling van het nieuwe integrale verkeer- en vervoerplan werken 
we gewoon door. Veel maatregelen kunnen niet wachten, en dat hoeft ook niet. 
Daar moeten we juist een tandje bij zetten. Dat betreft projecten die hoe dan ook onderdeel zullen 
zijn van het nieuwe integrale verkeer- en vervoerplan, zoals de ombouw van de Zuidelijke Ringweg, 
de spoorse projecten rond de knoop Groningen, de aanleg van het Sontwegtrace, de uitbreiding van 
P&R Haren, het afinaken van de HOV-as West, verbetering van de doorstroming bij de Boer-
haaverotonde en de aanleg van op- en afi-itten bij de P&R Hoogkerk. We blijven ook werken aan het 
verbeteren van het evenwicht tussen baten en lasten van het Parkeerbedrijf (zie paragraaf 3.3). 
Een deel van deze maatregelen zal bovendien nodig zijn om de stedelijke regio ook tijdens de ver
bouwing van de Zuidelijke Ringweg bereikbaar te houden. Dat betekent dat die projecten op tijd 
klaar moeten zijn. Dat vraagt een strakke planning en sturing. Mede daarvoor is de samenwerkings-
organisatie Groningen Bereikbaar! opgericht. 

3.1 Groningen Bereikbaar! 
Groningen Bereikbaar! is een samenwerkingsorganisatie van de beheerders van weg en spoor (Rijk, 
provincie, gemeente en ProRail), de regio Groningen-Assen en werkgevers. Het doel van Groningen 
Bereikbaar! is het bereikbaar houden van de stad en haar directe omgeving tijdens de uitvoering van 
diverse grote projecten in de periode van nu tot 2020. Het gaat om coordinatie (afstemming van 
maatregelen), communicatie en begeleidende (tijdelijke) maatregelen in de sfeer van - bijvoorbeeld 
- extra bussen, informatieborden en vervoersmanagement. 



 

Raadsvoorstel - Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2013-2016

98

De samenwerkingsorganisatie is gestart in 2012 en loopt tot en met 2020. De totale kosten geduren
de deze periode bedragen 10 miljoen euro. De stad moet daar 1 miljoen euro aan bijdragen, voor 
2015. We stellen voor deze kosten te dekken uit eigen middelen, die vrij vallen door het financieren 
van een deel van de kosten van de Sontwegverbinding met BDU-geld. Dat BDU-geld was vrij geval
len omdat we bij de begroting 2013 een aantal projecten hebben moeten afblazen in verband met de 
noodzaak tot bezuinigen. 
Binnenkort zullen wij u hierover een raadsvoorstel voorleggen. 

3.2 Projecten 2013-2016 in hoofdlijnen 
Hieronder beschrijven we de belangrijkste projecten voor de komende jaren in hoofdlijnen. In de 
bijlage staat overzicht van alle projecten gekoppeld aan tijd en geld. Daar vindt u ook een overzicht 
van BDU-projecten. 

Aanpak Zuidelijke Ringweg 
De verbouwing van de Zuidelijke Ringweg is met afstand het belangrijkste infirastmctuurproject van 
de stedelijke regio. De uitvoering start in 2015, maar we zijn er nu al mee bezig: in de vorm van dis-
cussies met bewoners en andere belanghebbenden over het huidige ontwerp en de gevolgen daarvan, 
maar ook in de vorm van infrastmcturele maatregelen die voor de start van de verbouwing klaar 
moeten zijn. Tijdens de verbouwing moet de verkoop immers gewoon door kutmen gaan. 
Wij zullen er de komende tijd alles aan doen om in de discussies met belanghebbenden te komen tot 
een opiossing die kan rekenen op een breed draagvlak. 

Projecten voor goede omrijroutes en vervoersaltematieven 
Met een groot aantal projecten maken we adequate omrijroutes mogelijk en bieden we snelle en 
betrouwbare vervoersaltematieven tijdens de verbouwing van de Zuidelijke Ringweg. 
De meeste daarvan zijn bekend en gedekt en liggen op schema: het ongelijkvloers maken van de 
Oostelijke Ringweg, de aanpak van de Noordzeebmg/Bedumerweg, aanleg van de Sontweg
verbinding, het verbeteren van de bus-doorstroming op de Europaweg en de uitbreiding van P+R 
Haren. Hieronder lichten we alleen die projecten toe waar sprake is van bijzonderheden. 

1. Dynamisch Verkeersmanagement (DVM). 
Het afgelopen jaar is de eerste fase van de invoering van dynamisch verkeersmanagement 
ingevoerd in de vorm van het zogenaamde 'pakket 13'. Daarin is onder andere geinvesteerd in 
dynamische borden langs de A28 en de A7 en in een koppeling tussen de verkeerslichten bij het 
Julianaplein en het Europaplein. 
De vervolgstap betreft dynamische verkeers- en parkeerbegeleiding, om automobilisten beter naar 
hun juiste bestemming te verwijzen. Onze partners trekken hiervoor 11 miljoen euro uit. Van ons 
wordt een bijdrage van 3 miljoen euro verwacht. Wij stellen voor dit investerings-bedrag ten laste 
te brengen van het RSP. Wij zijn hierover in overleg met de provincie. 
Voor de beheerkosten is vooralsnog geen dekking beschikbaar. 
De aansturing van dit project wordt gecoordineerd door Groningen Bereikbaar!. 

2. Aanleg Helperzoomtunnel 
Dit is een nieuw project in het meerjarenprogramma. Aanleg van deze tuimel is nodig als 
onderdeel van de aanpak Zuidelijke Ringweg en wordt daar ook uit gefinancierd. De tuimel is 
ook noodzakelijk omdat de Esperantokmising binnen enkele jaren moet verdwijnen als gevolg 
van de intensivering op de spoorlijn Groningen-Assen (viersporigheid). De exacte piek van de 
tunnel is nog niet bekend. Daarover zijn we in gesprek met de bewoners en andere betrokkenen. 
Belangrijk punt in deze gesprekken is het voorkomen van sluipverkeer door de wijk. 

3. Vervanging Herewegviaduct. 
Het is niet mogelijk dit viaduct voor 2015 te vervangen en dat hoeft ook niet. Aanleg kan zo 
nodig tijdens de aanpak van de Zuidelijke Ringweg, in combinatie met het werk aan de sporen. 
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maar dat vergt wel een goede afstemming. De huidige kostem-aming sluit op 25 a 30 miljoen 
euro. In de begroting 2013 is aanvuiiend 10 miljoen euro gereserveerd, naast de 10 miljoen die 
eerder al was geregeld. Dat betekent dat we elders nog 5 a 10 miljoen euro moeten vinden; 
daarover zullen we o.a. in gesprek gaan met ProRail. Voomitlopend hierop vragen we ProRail 
een plan van aanpak te maken voor de vervanging van dit viaduct. 

4. Timnel Paterswoldseweg 
De timnel Paterswoldseweg wordt door ProRail uitgewerkt als deelproject van de Extra Sneltrein 
Groningen-Leeuwarden. Aandachtspunten voor de gemeente zijn een zorgvuldige ruimtelijke 
inpassing, goede afstemming op het stedelijke wegennet en goed overleg met de bewoners en 
andere betrokkenen. 

5. Afi-onding HOV-as West 
Er staat een grote tijdsdruk op de afronding van de HOV-as West. De huidige busroute via de 
Paterswoldseweg en de Parkweg kost extra rijtijd (meerkosten circa drie ton perjaar) en 
veroorzaakt verkeersonveilige situaties bij de Parkweg. De afronding van de HOV-as heeft 
gewacht op de studie naar de verkeersveiligheid bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg. De 
komst van een extra sneltrein Groningen-Leeuwarden maakt een combinatie van een overgang 
en een HOV-as op die pick vanuit verkeersveiligheidsoogpunt onmogelijk. 
De HOV-as West is de belangrijkste route om tijdens de Aanpak Ring Zuid een altematief te 
bieden voor verkeer uit het westen. We zullen dan ook alles op alles moeten zetten om deze 
route gereed te hebben voor de verkeershinder van de bouw begint. 

6. Aanleg bus op-/afrit bij P+R Hoogkerk 
Het oorspronkelijke ontwerp voor deze op-/afiit is financieel gedekt met bijdragen uit de 
grondexploitatie P+R Hoogkerk, de BDU en RSP. Inmiddels is Rijkswaterstaat gekomen met 
aanvullende eisen in verband met de verkeersveiligheid. We zijn in overleg met Rijkswater-staat 
om te komen tot een toekomstvast en veilig ontwerp dat past birmen de beschikbare middelen. 
Rijkswaterstaat stemt dit af met de beoogde maatregelen die onderdeel zijn van de Aanpak Ring 
Zuid. 

7. Vervangen Boerhaaverotonde door Boerhaavekmising 
Het was de bedoeling de Boerhaaverotonde uit te breiden met een 'vrije rechtsaffer' richting 
Martiniziekenhuis. Uit een simulatie is gebleken dat deze opiossing niet werkt. De rotonde moet 
daarom worden vervangen door een met verkeerslichten geregelde kmising. Vooralsnog gaan we 
er van uit dat we de kosten daarvan kimnen dekken met de al beschik-bare middelen (restant 
Langman-geld), aangevuld met vrijgevallen BDU. Hierover gaan we in overleg met de 
provincie. Te zijner tijd ontvangt u daarover een raadsvoorstel. 

8. Eventuele aanvullende maatregelen 
Naast deze projecten zijn mogelijk nog aanvullende maatregelen nodig. We denken voor de 
tijdelijke situatie onder andere aan een verdere verbetering van de doorstroming op de Laan 
Corpus den Hoorn/A28 (op grond van dezelfde simulatie als genoemd bij het project 
Boerhaavekmising), de doorstroming op de Van Ketwich Verschuurlaan en de aanleg van 
tijdelijke P+R voorzieningen bij Driebond en Hoogkerk. 
Het tijdelijke gebmik van het Oosterhamriktrace door autoverkeer zou ook een optie kunnen zijn 
als omrijroute tijdens de verbouwing van de Zuidelijke Ringweg. Deze optie zullen wij 
afzonderlijk met u bespreken na gereedkoming van de studie naar de bereikbaarheid van het 
UMCG dit voorjaar. Daarbij willen we ook de betrokkenen bij het Routekaart-proces voor de 
Oosterhamrikzone betrekken. Het eventueel permanent combineren van openbaar vervoer en 
autoverkeer op het Oosterhamriktrace en de vraag hoe dat ontwerptechnisch het beste vorm zou 
kunnen krijgen, komt pas aan de orde in het kader van de discussies die we zullen krijgen over 
het nieuwe integrale verkeer- en vervoerplan. Daarbij zullen we ook de discussie over de 
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vervanging van de Gerrit Krol-bmg betrekken. 

De noodzaak van deze en/of eventuele andere aanvullende maatregelen zullen we bespreken met 
onze samenwerkingspartners in Groningen Bereikbaar! en uiteraard ook met uw raad. 

Proiecten rond de Spoorknoop Groningen 
Inzet van provincie en gemeente Groningen is om de bereikbaarheid per spoor te verbeteren. In dat 
kader gaan er meer treinen rijden richting Leeuwarden en Assen en gaan de treinen vanuit Delf-
zijl/RoodeschooI doorrijden naar Veendam/Nieuweschans. We willen ook de overstap-
mogelijkheden tussen regionale en landelijke treinen sterk verbeteren. Dat kan veel tijdwinst opleve-
ren voor reizigers. 
Om dit te bereiken moeten de sporenlay-out in het station zelf en de toeleidende sporen naar het sta
tion worden aangepast. Zo komt er een vierde spoor bij het Europapark en wordt het emplacement bij 
het station uitgeplaatst. 
De extra treinen zetten de veiligheid op de spoorwegovergang Esperantoweg nog meer onder dmk. 
Deze kan daarom niet gelijkvloers blijven. Door de komst van de fietstunnel onder het station Euro
papark en de toekomstige Helperzoomturmel (zie hierboven) zijn er altematieven beschikbaar. We 
zijn nog in overleg met ProRail over het moment van afsluiting van de Esperanto-overgang. 
Het afblazen van de RegioTram is op dit moment geen aanleiding om de plannen voor de Knoop 
Groningen te herzien. De noodzakelijke maatregelen komen immers vooral voort uit de spoor-
ambities. ProRail gaat daarom verder met de uitwerking van nu gekozen varianten. 
Tot slot is recent bestuurlijk afgesproken om de planuitwerking van de vervanging van het Here
wegviaduct ook onder het project Knoop Groningen op te pakken. 

Fietsprojecten 
Twee projecten op de lijst verdienen een aparte toelichting: het fietspad De Verbetering en een 
voorstel voor uitbreiding van de stallingscapaciteit bij het Hoofdstation. 

Aanleg fietspad De Verbetering (Hoogkerk). 
Op 14 november 2012 heeft uw raad een motie aangenomen waarin het college gevraagd wordt 
dekking te vinden voor de aanleg van het fietspad De Verbetering. De totale kosten daarvan bedra
gen €570.000. We hebben de middelen daarvoor gevonden door een verschuiving in de inzet van 
middelen. We financieren €360.000 met eigen geld, dat vrij valt door het financieren van een deel 
van de kosten van de Sontwegverbinding met BDU-geld. 
Het resterende bedrag (€210.000) komt uit BDU-geld dat is vrijgevallen omdat we bij de begroting 
2013 een aantal projecten hebben moeten afblazen in verband met de noodzaak tot bezuinigen. Bin
nenkort zullen wij u daarover een raadsvoorstel voorleggen. 

Beter Benutten - uitbreiding fietsparkeermogelijkheden 
De laatste jaren blijft het fietsgebmik stijgen. Niet alleen in de stad Groningen, maar ook regionaal. 
Om die reden zet de Regio Groningen-Assen in het kader van het landelijke programma Beter 
Benutten in op de realisatie van voldoende, kwalitatief hoogwaardige stallingsvoorzieningen bij 
treinstations, belangrijke bushaltes en P+R-terreinen. 
In de stad gaat het om de volgende maatregelen: 
- Hoofdstation Groningen: 1.000 extra stallingsplaatsen; 
- P+R Hoogkerk: 40 overdekte stallingsplaatsen, 6 fietskluizen en 4 fietskluizen met OV-fiets; 
- P+R P3/Europapark: aanleg 40 overdekte stallingsplaatsen en 10 fietskluizen; 
- P+R Haren: 100 overdekte stallingsplaatsen, 14 fietskluizen en 6 fietskluizen met OV-fiets; 
- Bushalte A7/Laan Corpus den Hoom: aanleg 20 overdekte stallingsplaatsen; 
- Bushalte A28A'̂ an Ketwich Verschuurlaan: aanleg IOO overdekte stallingsplaatsen; 
- Bushalte Europaweg/Griffeweg: aanleg 40 overdekte stallingsplaatsen. 
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In totaal gaat het om een investering van € 1,6 miljoen (excl. BTW) in de Regio Groningen-Assen, 
waarvan mim 1 miljoen bestemd is voor maatregelen in de stad. Van die 1 miljoen moeten we zelf 2 
ton bijdragen. Dit willen we financieren met het positieve resultaat van de nacalculatie van het project 
ACM-fietsbmg (2009) waarvan nog €150.000,- resteert en dat eerder was toegekend aan het project 
fietsparkeren (raadsvoorstel RO09.2079975). Voor het resterende bedrag van € 50.000,- verwachten 
wij een bijdrage van ProRail. We zullen u hiervoor birmenkort een afzonderlijk raadsvoorstel 
voorleggen. 

Naast deze twee fietsprojecten gaan we door met de aanleg van de fietsenstalling onder het Forum 
en het project Fietsparkeren in oude (studenten) wij ken. De aanleg van een fiets-verbinding tussen de 
Antwerpenweg en het Europapark en de fietsverbinding Bessemoerstrook willen we in 2013 klaar 
hebben. 

Overige projecten 
In 2013 ronden we de uitvoering van de met uw raad afgesproken 30 km/uur gebieden af. 
Het project Veilige Schoolomgevingen is in 2012 afgerond. De uitvoering van het project Toeganke
lljke haltes loopt nog tot en met 2014, evenals het project Dynamisch Reizigers Informatiesysteem 
(DRIS). Het project Verkeerseducatie is tot en met 2014 gedekt. 

3.3 Parkeren 
Zoals hierboven is vermeld (paragraaf 2), is wat betreft het parkeren de herijking van de parkeerba
lans in het kader van de ontwikkeling van het integrale verkeer- en vervoerplan de belangrijkste op
gave in deze collegeperiode. Het gaat om het vinden van een beleidsmatig en financieel werkbaar 
evenwicht tussen het parkeren op P&R-terreinen, in garages en op straat. 
Dit betreft veel zaken tegelijk, die bovendien onderling samenhangen. Denk bijvoorbeeld aan keuzes 
over het aantal straatparkeerplaatsen en de tarifering daarvan. Of over het aantal nog aan te leggen 
P+R terreinen (plus locatie, omvang en beprijzing). En over de toekomstige functie van de Casino-
garage en de Haddingestraatgarage. Bij dat laatste kunnen we bovendien ook denken aan mogelijk
heden voor bewaakt stallen van fietsen. Onlangs hebben wij een eerste discussie met u gehad over 
deze complexe materie. 
Naast het verbeteren van de bereikbaarheid is een van de randvoorwaarden bij de herijking van de 
parkeerbalans dat het Parkeerbedrijf tot een houdbaar en kostendekkend meerjaren- perspectief 
komt. 
Het fietsparkeren is nu een stevige kostenpost in het Parkeerbedrijf waar geen inkomsten tegenover 
staan. Daar willen we verandering in brengen. We gaan daarom in 2013 op zoek naar een praktisch 
werkbare vorm van betaald fietsparkeren. Dat wil zeggen een systeem waarin substantiele inkom
sten worden gegenereerd, fietsers gebmik maken van de stallingen (en hun fiets niet in de openbare 
mimte plaatsen), terwiji tegelijkertijd de kosten van het systeem nihil zijn. Dat is geen gemakkelijk 
opgave. 
Ook de P&R-voorzieningen en de exploitatie daarvan kosten veel geld. We willen samen met het 
OV-bureau onderzoek doen naar de mogelijkheden en eventuele opbrengsten van meer differentiatie 
in de tarieven voor het parkeren op P&R-terreinen. Dit nemen we mee in het werk aan het nieuwe 
integrale verkeer- en vervoerplan. 

4. Financiele kaders 
De belangrijkste financieringsbronnen voor de uitvoering van verkeer- en vervoerprojecten zijn ei
gen gemeentelijke middelen, BDU-geld en RSP-geld. Daamaast kunnen we denken aan bijdragen 
van andere overheden, met name de regio en de provincie. 

Gemeentelijke middelen 
De eigen middelen zijn zoals bekend uiterst beperkt, voomamelijk vanwege de effecten van de eco
nomische crisis en de daarmee verbonden noodzaak tot bezuinigen. 
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In de aanbiedingsbrief bij de begroting 2013 hebben we uiteengezet dat we het gemeentelijke geld 
dat was gereserveerd voor de RegioTram voor een groot deel moeten inzetten voor andere doelen. 
Pas vanaf 2015 komt een bedrag van 30 miljoen euro beschikbaar; het nieuwe college en de nieuwe 
raad kunnen besluiten over de inzet daarvan. Een van de in de begroting 2013 genoemde optics voor 
dit geld is de financiering van het stedelijke aandeel in de regionale bereikbaarheidsopgave, waar we 
nu aan werken met onze partners in de regio. 

In de begroting 2013 is een bedrag van 10 miljoen euro gereserveerd voor de vervanging van het 
Herewegviaduct, naast de al gereserveerde 10 miljoen. Gezien de huidige kostenraming (25 tot 30 
miljoen) betekent dit dat we nog 5 a 10 miljoen euro moeten vinden voor dit project. We gaan hier
over ook in overleg met ProRail als betrokken partij. 

BDU 
In 2013 is er €3.567.000 BDU gereserveerd voor projecten in de stad. Over de BDU in de jaren 
daama willen we te zijner tijd in gesprek met de provincie. Voorlopig stellen we de inhoudelijke 
samenwerking aan een breed gedragen integrale bereikbaarheidsoplossing voor de stedelijke regio 
centraal. 
Overigens moeten we na 2013 sowieso rekening houden met een lager bedrag aan BDU als gevolg 
van de doorwerking van rijksbezuinigingen. 

Naast het reguliere BDU-bedrag van €3.567.000 voor 2013 is er dit jaar ook nog in totaal 
€4.538.000 aan eerder toegekend BDU-geld vrijgevallen, omdat wij in de begroting 2013 enkele 
projecten hebben geschrapt. 
We zijn met de provincie in overleg over een voorstel voor de (her)bestemming van de BDU 2013 
en de BDU-vrijval voor een aantal projecten die zijn genoemd paragraaf 3.2. Dat betreft onder ande
re de HOV-as West, de uitbreiding van P+R Haren en de verbetering van de bus-doorstroming op de 
Europaweg. Ook willen we BDU-geld inzetten voor de Sontwegverbinding, om zo eigen middelen 
vrij te spelen voor Groningen Bereikbaar! en het fietspad De Verbetering. In het schema in de bijla
ge kunt u zien welke projecten we willen financieren met het op dit moment beschikbare BDU-geld. 
Dit geld is dan niet meer beschikbaar voor andere prioriteiten. 

RSP-geld 
Voor een groot aantal projecten is RSP-geld beschikbaar. Naast de Zuidelijke Ringweg (424 miljoen 
RSP en 200 miljoen MIRT) gaat het om de spoorknoop Groningen (149 miljoen, inclusief doorkop-
peling regionale lijnen en 4-sporigheid Europapark), de lijn Groningen-Leeuwarden (120 miljoen) 
en 77 miljoen voor diverse HOV-projecten (infrastmctuur en P+R), waaronder de Sontwegverbin
ding en de busdoorstroming Europaweg. 
Doordat de projecten Groningen-Heerenveen en RegioTram zijn gestopt, is er een aanzienlijk be
drag aan RSP-geld vrijgevallen, ook na aftrek van de eerdere overcommittering. Te zijner tijd willen 
we met de provincie en de regio in gesprek over inzet van een deel van die vrijval voor projecten in 
het kader vem het integrale verkeer- en vervoerplan voor de stedelijke regio. 

Eigen middelen provincie en regio 
Ook over de eventuele inzet van eigen bijdragen van de provincie en de regio aan dat IVVP willen 
we te zijner tijd met hen in gesprek. Maar net als bij het BDU-geld staat voor ons nu eerst het samen 
werken aan een breed gedragen opiossing voor de regionale bereikbaarheids-opgave voorop. Pas 
daama is de vertaling daarvan in een gezamenlijke investeringsagenda aan de orde. 

5. Overzicht projecten 2013-2016 
In de bijlage vindt u een overzicht van alle projecten voor de periode 2013-2016 voor zover die nu 
bekend zijn. Daarbij staan ook enkele studieprojecten. In het schema hebben we verder de projecten 
vermeld die in 2012 zijn afgerond en de projecten die in de begroting 2013 zijn geschrapt. In het 
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overzicht kunt u ook lezen welke projecten we willen financieren met op dit moment nog beschikba
re BDU-middelen. Daarover zijn we overigens nog in overleg met de provincie. 

VOORSTEL 
De raad besluit: 
I. het meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2013-2016 vast te stellen; 
II.het effect op het weerstandsvermogen van mogelijke financiele risico's rond de projecten die zijn 

genoemd in paragraaf 3.2 te betrekken bij de besluitvorming over de rekening 2012. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 

de secretaris, 
drs. M,A4M23rten) Ruys 

L9, 
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27 februari 2013. 

Nr. 6d. 

Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2013-2016. 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 januari 2013 

(GR 13.3492083); 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

I. het meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2013-2016 vast te stellen; 

II. het effect op het weerstandsvermogen van mogelijke financiële risico’s rond de 

projecten die zijn genoemd in paragraaf 3.2 te betrekken bij de besluitvorming over de 

rekening 2012. 

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 27 februari 2013. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

drs. A.G.M (Toon) Dashorst. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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Raadsvoorstel 
f Gemeente 
\jroningen 

Datum raadsvergadering 15-01-2013 

Raadscommissie W & I 

Datum raadscommissie 13-02-2013 

Bijiagen 

Registratienr. 

Datum B&W besluit 

Portefeuillehouder 

Steller 

Telefoon 

E-mail 

SZ 13.3477245 
29-01-2013 

D. Istha 

L. Kamp-Schuringa 

3675382 

loimeke.kamp@gronin 
gen.nl 

Onderwerp 

Subsidie Voedselbank opnemen in begroting Armoedebeleid 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. voor het verstrekken van een incidenteie subsidie aan de Voedselbank in 2013 een bedrag ter 

hoogte van 60 duizend eiu-o beschikbaar te stellen vanuit het Armoedebeleid; 
II. voor het jaar 2014 het bedrag van 60 duizend euro in het budget van het Armoedebeleid op te 

nemen voor een nog te bepalen bestemming (niet noodzakelijkerwijs bestemd voor de Voedsel 
bank). 

file:///jroningen
http://gen.nl
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(Publieks-)samenvatting 

Tijdens de bespreking van de kademota Armoedebeleid Samen actief tegen armoede op 
19 december 2012 heeft de raad een amendement aangenomen om de incidenteie subsidie voor 
zowel 2013 als 2014 van 60 duizend euro aan de Voedselbank nog niet vast te stellen. De raad heeft 
het bedrag wel gereserveerd voor de Voedselbank in afwachting van meer duidelijkheid over hun 
financiele situatie en de aan te tonen noodzaak voor deze subsidie. In 2013 is het bedrag van 
60 duizend euro aan incidenteie subsidie voor de Voedselbank nodig om de plotseling explosief 
stijgende kosten voor de bedrijfsvoering en de kosten voor het coordineren van het toenemend aantal 
vrijwilligers (zowel voor Voedselbank als de voedsdproductietuin) te kimnen dekken. De bedrijfs-
voeringskosten van de Voedselbank werden tot nu toe volledig betaald uit giften. Door de 
economische recessie blijkt het echter steeds moeilijker om jaarlijks het bedrag bij elkaar te krijgen 
om de armste geziimen van Groningen met voedsel te kutmen ondersteimen. Daarbij komt de forse 
toename van het aantal gezirmen dat noodgedwongen gebruik moet maken van de Voedselbank. Het 
klantenbestand van de Voedselbank is in de afgelopen drie maanden van 400 naar 500 huishoudens 
gestegen. Het is de verwachting dat in 2013 dit aantal verder zal toenemen, om eind 2013 op 700 tot 
1000 huishoudens uit te komen. Zonder de incidenteie subsidie van de gemeente wordt het 
voortbestaan van de Voedselbank in 2013 bedreigd. 
Voor het jaar 2014 wordt opnieuw bekeken of er een incidenteie subsidie nodig is voor de 
Voedselbank. Het bedrag van 60 duizend euro dat hiervoor gereserveerd was, wordt in het budget 
voor het Armoedebeleid in 2014 opgenomen voor een nog nader te bepalen bestemming. 

Inleiding 

Het amendement op het besluit van 19 december 2012 dat is aangenomen tijdens de bespreking van 
de kademota Armoedebeleid Samen actief tegen armoede vraagt om meer duidelijkheid over de 
financiele situatie bij de Voedselbank. De tekst van het amendement luidt als volgt: De raad van de 
gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 19 december 2012, besprekende de 
kademota armoedebeleid "Samen actief tegen armoede", constaterende dat het college op dit 
moment de raad geen duidelijkheid kan geven over de exacte financiele situatie hij de voedselbank, 
besluit het voorgestelde besluitpunt "De raad besluit de kademota armoedebeleid Samen actief 
tegen armoede vast te stellen" als volgt te wijzigen: "De raad besluit de kadernota armoedebeleid 
Samen actief tegen armoede vast te stellen, met uitzondering van de subsidie van tweemaai 
60 duizend euro aan de Voedselbank". 

Het college heeft besloten uw raad in het kader van het Armoedebeleid voor te stellen de incidenteie 
subsidie van 60 duizend euro voor 2013 beschikbaar te stellen op basis van gesprekken met de 
Voedselbank en bijgaande begroting. Uit deze informatie blijkt dat zonder de gemeentelijke bijdrage 
er onvoldoende middelen zijn om de effecten van de crisis op te vangen en de dienstverlenmg van 
de Voedselbank het komende jaar financieel rond te krijgen. Het eigen vermogen van de 
Voedselbank zal gedeeltelijk worden aangewend om de stijgende kosten voor bedrijfsvoering op te 
kurmen vangen. Het eigen vermogen is echter niet voldoende om zowel de reguliere kosten als de 
extra incidenteie kosten te kimnen dekken en de dienstverlening van de Voedselbank gegarandeerd 
te kurmen continueren. 
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De 60 duizend euro is bestemd voor dekking van de volgende incidenteie kosten (zie ook begroting 
Voedselbank in de bijlage): 

Incidenteie uitgaven 
Automatisenngskosten 

Uitdeel posten 

Vriescel 

Verbouwing pand 

Auto met laadklep 

Boenmachine 
Nieuwe hygienemaatregelen 

Kantoorimichting 

Totaal incidenteie uitgaven 

Specificering 
Aanschaf extra Officepakketten en computers om 
de intake, registratie en voortgang van alle klanten 
te kurmen verzorgen 
In 2013 worden vijf extra uitdedposten geopend 
om de klantenstroom te reguleren en beter te 
kurmen bedienen 
Aan te schaffen i.v.m. capaciteitsprobleem en 
werkomstandigheden vrijwilligers 
De verhuizing is voorlopig van de baan. 
Noodzakelijke aanpassingen aan het bestaande 
pand, zoals het scheiden van ingangen voor klanten 
en leveranciers om gevaarlijke situaties met 
heftmcks en klanten te voorkomen; het vergroten 
van de werkmimte door het verwijderen van de 
kleding- en spedgoedbank om de beschikbare 
mimte voor uitgifte van voedsel te vergroten. 
Aan te schaffen i.v.m. capaciteitsprobleem en 
werkomstandigheden vrijwilligers 
Aan te schaffen i.v.m. hygienewetgeving 
Wettelijke verplichting tot coating vloer in 
bestaande pand 
Noodzakdijkkosten voor kantoorimichting i.v.m. 
de groei van zowel klanten als vrijwilligers 

Bedrag 
5.000 

10.000 

20.000 

15.000 

20.000 

10.000 
10.000 

2.500 

92.500 

De incidenteie subsidie van 60 duizend euro is niet voldoende voor alle incidenteie uitgaven. De 
Voedselbank zal het resterende tekort uit eigen financiele middelen moeten dekken. 

Mocht de Voedselbank in 2014 opnieuw worden geconfi-onteerd met incidenteie kosten die zij niet 
zelf kurmen dragen, dan bestaat de mogelijkheid dat zij voor deze incidenteie kosten opnieuw een 
aanvraag doen. 

Beoogd resultaat 

Het beoogd resultaat is een incidenteie subsidieverstrekking vanuit het Armoedebeleid aan de 
Voedselbank in 2013 ter hoogte van 60 duizend euro voor incidenteie kosten. Door middel van dit 
besluit kan het college de gereserveerde middelen beschikbaar stellen voor een subsidieaanvraag van 
de Voedselbank. Zodra de Voedselbank een formele subsidieaanvraag indient, zal deze aanvraag 
conform de reguliere procedure worden beoordeeld en afgehandeld. Dat houdt in dat onder andere 
documentatie zoals een jaarrekening met accountantsverklaring en bankgegevens door de 
Voedselbank moeten worden aangeleverd, waama de Voedselbank een voorlopige beschikking 
krijgt over de subsidieverstrekking en de hoogte van het bedrag. De subsidie wordt pas definitief op 
het moment dat de Voedselbank daar begin 2014 verantwoording over heeft afgelegd. Eventuele 
bedragen die niet (of niet op de juiste manier) zijn besteed vloeien weer temg naar de gemeente. 
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Kader 

Kademota Armoedebeleid Samen actief tegen armoede. 
Amendement op besluit kademota d d. 19 december 2012. 
Algemene Subsidie Verordening. 

Argumenten/afwegingen 

De financiele ondersteuning van de Voedselbank is onderdeel van het gemeentelijk Armoedebeleid 
om bij te dragen aan het creeren van mst en zekerheid in de basis voor mensen die niet zelf in hun 
primaire levensbehoefte kurmen voorzien. Door de economische crisis staat de Voedselbank voor 
een flinke opgave om haar groeiend aantal klanten goed te kutmen blijven bedienen. Zowel voor de 
extra inzet van vrijwilligers en de aanschaf van mateneel, als voor de noodzakelijke aanpassingen 
aan de locatie om de voedseluitgifte te kutmen continueren, zijn er forse bedragen nodig die niet 
voorhanden zijn vanuit het eigen vermogen van de Voedselbank. Bijgevoegde begroting laat zien 
dat de Voedselbank in ieder geval in 2013 tekorten heeft en dat ook met een incidenteie bijdrage van 
de gemeente de eigen financiele reserves aangesproken moeten worden. 

Maatschappeli j l t draagvlak/part ic ipat ie 

N.v.t. 

Financiele consequenties 

Vanuit het Armoedebeleid wordt in 2013 een bedrag ter hoogte van 60 duizend euro beschikbaar 
gesteld voor het verstrekken van een incidenteie subsidie aan de Voedselbank voor incidenteie 
kosten. 
Het bedrag van 60 duizend euro dat voor 2014 voor de Voedselbank gereserveerd was, wordt in het 
budget voor de uitvoering van het Armoedebeleid in 2014 opgenomen voor een nog nader te 
bepalen bestermning. (niet noodzakelijkerwijs bestemd voor de Voedselbank). 

Realisering en evaluatie 

Zodra uw raad besloten heeft om 60 duizend euro beschikbaar te stellen voor incidenteie kosten van 
de Voedselbank in 2013, zal de Voedselbank een officiele subsidieaanvraag indienen met alle 
bijbehorende documentatie. 

In november 2013 komen we bij uw raad temg met voorstellen voor de bestermning van de 
60 duizend euro die in het budget armoedebestrijding 2014 gereserveerd staat. 

Met vriendelijke groet, 
bu/gepeester en wethouders van Groningen, 

di^bijpgemeester, 
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 
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(€)

Inkomsten 2013

- Subsidie Gemeente Groningen 60.000      

- Giften bedrijven en instellingen 10.000      

- Giften kerken 6.000        

- Giften particulieren 3.000        

- Overige baten 1.000        

Totale baten 80.000        

Uitgaven (structureel)

Personeelskosten/ interim manager 20.000      

Huisvestingskosten 5.000        

Autokosten 7.500        

 Exploitatiekosten 5.000        

Algemene kosten 2.500        

Afschrijvingen 5.000        

Reguliere uitgaven 45.000        

Uitgaven incidenteel 2013

Automatiseringskosten (officepakketten/ computers) 5.000        

Uitdeelposten* 10.000      

Vriescel (aan te schaffen) 20.000      

Verbouwing pand (gescheiden ingangen, vergroten werkruimte) 15.000      

Auto met laadklep (aan te schaffen) 20.000      

Boenmachine (aan te schaffen ivm hygienewetgeving) 10.000      

Nieuwe hygiene maatregelen (coating vloer) 10.000      

Kantoorinrichting 2.500        

Totaal incidentele uitgaven 92.500        

Totaal uitgaven (incidenteel en structureel) 137.500      

Tekort (inkomsten minus totaal uitgaven) 57.500-        

Aanspreken reserve 57.500        

-              

De Stadse Voedselbank Groningen

Liquiditeitsbegroting 2013
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Huidige stand reserve (banksaldo) 81.220        

dekking tekort 2013 57.500-        

Stand reserve eind 2013 (banksaldo) 23.720        

Het aantal klanten van de Voedselbank is de afgelopen 3 maanden met 30% gestegen. Het klantenbestand 

staat medio januari 2013 op 500 gezinnen. De verwachting is dat in 2013 het aantal klanten zal toenemen 

tot 750-1000 gezinnen ultimo 2013.

*De hoofdlocatie van de Voedselbank is gevestigd aan de Oosterhamrikkade. In 2013 worden 5 

uitdeelposten verspreid over de stad Groningen geopend. De kosten hiervoor (5 x € 2.000) komen boven 

op de reguliere huisvestingskosten.
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27 februari 2013. 

Nr. 6e. 

Subsidie Voedselbank opnemen in begroting Armoedebeleid. 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 januari 2013 

(GR 13.3493034); 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

I. voor het verstrekken van een incidentele subsidie aan de Voedselbank in 2013 een 

 bedrag ter hoogte van 60 duizend euro beschikbaar te stellen vanuit het 

 Armoedebeleid;  

II. voor het jaar 2014 het bedrag van 60 duizend euro in het budget van het 

 Armoedebeleid op te nemen voor een nog te bepalen bestemming (niet 

 noodzakelijkerwijs bestemd voor de Voedsel bank). 

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 27 februari 2013. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

drs. A.G.M (Toon) Dashorst. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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Raadsvoorstel 

Datum raadsvergadering 

Raadscommissie 

Datum raadscommissie 

Bijlagen 

Onderwerp 

BORG-rapportage2012 

/''^^Gemeente 

yjronmgen 

Registratienr. 

Datum B&W besluit 

Portefeuillehouder 

Steller 

RO 12.3408408 

22 januari 2013 

Jan Seton 

N.R. Abramjan 

Telefoon (050) 367 85 53 

E-mail n.abramj an@groningen 

.nl 

BORG-rapportage 2012 

Concept raadsbeslult 

De raad besluit: 
I. kennis te nemen van de BORG-rapportage 2012; 
II. het gewenste BORG-kwaliteitsniveau voor 2013 gelijk te laten aan dat van 2012. 
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(Publieks-)samenvatting 

Net als in voorgaande jaren hebben Stadjers ook in 2012 het onderhoud van de stad met de zoge
naamde BORG-schouw (Beheer Openbare Ruimte Groningen) beoordeeld. Uit de resultaten van 
deze schouw is gebleken dat het onderhoud van de stad in 2012 voldoet aan de doelstellingen van 
het gemeentebestuur. De score is in 2012 met 2% gestegen ten opzichte van 2011 en voldoet, met 
91%, aan het door u vastgestelde kwaliteitsprofiel. Goed onderhoud is essentieel voor een prettige 
leefomgeving. Daarom vinden we het belangrijk het bereikte onderhoudsniveau zoveel mogelijk 
vast te houden. Wij stellen u daarom voor het kwaliteitsmveau voor het onderhoud in 2013 gelijk te 
laten aan dat van 2012. 
Om ook in 2013 goede resultaten te bereiken, geven we extra aandacht aan kleinschalige aanpak in 
Noorddijk en aan het schoonhouden van het kemwinkelgebied in de binnenstad. Naast het reguliere 
onderhoud in de stad continueren wij in 2013 de vervanging van versleten voorzieningen, zoals ver
ouderde elektriciteitskabels voor straatverlichting. 

in leiding 

Sinds 2001 voeren we het beheer van de gemeentelijke openbare infrastructuur uit volgens de 
BORG-systematiek (Beheerplan Openbare Ruimte Groningen). Volgens een van tevoren vastgesteld 
kwaliteitsprofiel bepalen we met deze systematiek de inzet in het onderhoud. Daamaast vindt er 
lederjaar een BORG-schouw plaats, waarbij burgers toetsen in hoeverre wordt voldaan aan dit 
kwaliteitsprofiel. Jaarlijks presenteren wij aan u de resultaten van de BORG-schouw. 
Op basis van de schouw worden voor het jaar daarop nieuwe accenten in het onderhoud bepaald. 
Uit de schouwresultaten over meerdere jaren worden ook de ontwikkelingen in de onderhoudskwali-
teit zichtbaar. In de jaarlijkse BORG-rapportage doen wij verslag over de gerealiseerde kwaliteit in 
het beheer en onderhoud van de stad en stellen we het kwaliteitsprofiel en de doelen voor het vol
gende jaar voor. 
Op basis van de schouwresultaten willen we in 2013 extra accent leggen op kleinschalige aanpak 
van groen en verhardingen in het stadsdeel Noorddijk. In de biimenstad willen we extra aandacht 
geven aan het schoonhouden van het kemwinkelgebied. Daarbij besteden wij extra aandacht aan 
onkruid op plaatsen waar weinig wordt gelopen en de aanpak van graffiti. Deze inzet financieren wij 
met middelen vanuit het incidenteel budget voor dagelijks onderhoud. Hierdoor wordt het onder
houd elders in de stad niet minder. Deze middelen zijn nog in 2013 en 2014 beschikbaar. Wanneer 
dit niet gecontinueerd wordt, leidt dit tot minder mogelijkheden voor het op peil houden van dage
lijks onderhoud. Op lange termijn leidt dit tot afname van de kwaliteit van het onderhoud en lagere 
BORG-scores in de toekomst. 
In 2012 is de score met 2% omhoog gegaan. Met een score van 91% voldoet de kwaliteit van het 
onderhoud aan het vastgestelde kwaliteitsmveau. Op grond hiervan en gezien de ontwikkeling van 
de BORG-scores in de afgelopen jaren, achten wij het realistisch om voor 2013 dezelfde 
kwaliteitsdoelstellingen aan te houden als in 2012. 

Beoogd resultaat 

Dit voorstel is bedoeld om u kermis te laten nemen van de resultaten van de BORG-schouw 2012 en 
om u te laten besluiten over de gewenste onderhoudskwaliteit in 2013. 

Kader 

Vanaf 2001 wordt de gewenste onderhoudskwaliteit in het kader van de BORG-systematiek jaarlijks 
door u vastgesteld. Met de jaarlijkse BORG-rapportage wordt u breed geinformeerd over de ontwik
keling van de onderhoudsstaat van de stad in relatie tot de door uw geformuleerde doelstellingen. De 
rapportage biedt daarmee input voor u om te bepalen of het wenselijk is de inzet in het onderhoud 
danwel de kwaliteitsdoelstellingen bij te stellen. 
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Argumenten/afwegingen 

Op basis van de schouwresultaten willen we in 2013 extra accent leggen op kleinschalige aanpak 
van groen en verhardingen in het stadsdeel Noorddijk. In de biimenstad willen we extra aandacht 
geven aan het schoonhouden van het kemwinkelgebied. Daarbij besteden wij extra aandacht aan 
onkruid op plaatsen waar weinig wordt gelopen en aanpak van graffiti. 
In 2012 is de score met 2% omhoog gegaan en voldoet, met 91%, aan het door u vastgesteld 
kwaliteitsmveau. 
Gezien het belang van een goed onderhouden leefomgeving, de ontwikkeling van de BORG-scores 
in de afgelopen jaren en het feit dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor aanvullend lang 
cyclisch onderhoud en verveingingen, vinden wij het wenselijk en realistisch om de kwaliteits
doelstellingen voor het onderhoud te handhaven. 

iVlaatschappelijl< draagvlal</participatie 

De BORG-schouw is een belangrijk middel voor het realiseren van bewonersparticipatie in het be
heer van de stad. Door dit bewonersoordeel ontstaat inzicht in de totale kwaliteit van de openbare 
mimte. Grotendeels wordt de BORG-schouw uitgevoerd door inwoners van de stad. In 2012 hebben 
118 schouwers deelgenomen aan de BORG-schouw, waaronder 108 Stadjers en 10 medewerkers 
van Stadsbeheer. 
Op 27 november 2012 zijn de resultaten van de BORG-schouw gepresenteerd (en geevalueerd) aan 
de schouwers. De bijeenkomst is goed verlopen. 

Financiele consequenties 

Dit voorstel heeft geen financiele consequenties. 

Realisering en evaluatie 

Om de BORG-doelstelling in 2013 te kunnen realiseren, zal de onderhoudsinzet worden gecontinu
eerd. Daarbij zal extra accent worden gelegd op het onderhoud van groen en verhardingen in Noord
dijk en het facet schoon in kemwinkelgebied in de biimenstad. 
Uit de BORG-schouwen van de komende jaren zal blijken hoe de daadwerkelijke kwaliteitsontwik-
keling in het onderhoud zich verhoudt tot de vastgestelde doelstellingen. 

Met vriendelijke groet, 
rgemeelster en ^^thosders van Groningen, 

V 
tester, de ̂ cCfetans, 

(Peter) Rehwinkel drs. M.A. (Maarten) Ruys C . 5 
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SAMENVATTING 

Sinds 2001 wordt het beheer van de gemeentelijke openbare infrastmctuur volgens de BORG-
systematiek (Beheerplan Openbare Ruimte Groningen) uitgevoerd. Daarbij wordt volgens een 
van tevoren vastgestelde kwaliteitsprofiel de inzet in het onderhoud bepaald. lederjaar vindt 
vervolgens een BORG-schouw plaats, waarbij voomamelijk burgers toetsen in hoeverre 
wordt voldaan aan dit kwaliteitsprofiel. 

Uit de schouwresultaten van de afgelopen jaren blijkt dat de onderhoudskwaliteit van 2002 
(78%) tot 2006 (90%) geleidelijk omhoog is gegaan en in de jaren daama licht is gedaald tot 
88% in 2009. In 2010 en 2011 is de score 89%. Dit jaar zien wij een stijging van 2%. De 
score in 2012 is 91%. 
Over het algemeen kunnen we tevreden zijn als 90% op of boven de gestelde ambitie scoort. 
Met een score van 91% wordt in 2012 zeker voldaan aan het vastgestelde kwaliteitsprofiel. 
Een uitspUtsing van het stedelijk gemiddelde in 2012 leidt tot de volgende scores per facet: 

o 
o 
o 
o 
o 

groen 
meubilair 
oevers 
schoon 
verhardingen 

90% 
93% 
91% 
90% 
89% 

Voor groen, schoon, meubilair en verhardingen zien we een lichte stijging (1%) ten opzichte 
van de schouw in 2011. Bij het facet oevers constateren we een stijging van 2%. 

Voor het schoonhouden van de stad worden naast de BORG-schouw ook de scores van de 
professionele inspectie gepresenteerd. Hieruit blijkt dat de kwaliteit van dit facet over de 
afgelopen jaren stabiel is. 

In 2011 is het hondenbeleid geimplementeerd en is een speciale monitor ontwikkeld om een 
beter beeld te krijgen van de hondenpoepoverlast en de effecten van de nieuwe aanpak. De 
resultaten daarvan hebben wij apart aangegeven. Over het geheel genomen geven deze 
resultaten een gunstig beeld. Daarom hebben wij besloten om hondenpoepoverlast niet meer 
apart te monitoren maar onderdeel te laten uitmaken van het aspect schoon. 

Het aantal meldingen is ten opzichte van 2011 gestegen met 2%. De grootste stijging is te 
zien in de meldingen over riolering. In 2011 kregen wij nog veel meldingen over verlichting 
door storingen in verouderde elektriciteitskabels. Inmiddels hebben wij daarvan circa 40 km 
vervangen. Het resultaat daarvan is te zien in de afname van het aantal meldingen over 
verlichting in 2012 (- 4%). 

Naast het reguliere onderhoud zijn we in 2012 ook begonnen met de uitvoering van een 
meerjarig programma vervangingen en aanvullend lang cyclisch onderhoud. Dit is nodig 
omdat diverse voorzieningen aan het eind van hun levensduur zijn gekomen en omdat het 
reguliere onderhoudsprogramma niet toereikend bleek. 

Op basis van de schouwresultaten formuleren we lederjaar doelstellingen om de zwakkere 
onderdelen te verbeteren. In 2013 gaan wij door met kleinschalige aanpak van groen en 
verhardingen in Noorddijk en besteden wij extra aandacht aan het facet schoon in het 
kemwinkelgebied in de binnenstad. 
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1. INLEIDING 

Sinds 2001 voeren we het beheer van de gemeentelijke openbare infrastmctuur uit volgens de 
BORG-systematiek (Beheerplan Openbare Ruimte Groningen). Volgens een van tevoren 
vastgesteld kwaliteitsprofiel bepalen we bij deze systematiek de inzet in het onderhoud. 
Daamaast vindt lederjaar een BORG-schouw plaats, waarbij burgers toetsen in hoeverre 
wordt voldaan aan dit kwaliteitsprofiel. In 2012 hebben 118 deelnemers meegedaan aan deze 
schouw (108 burgers en 10 medewerkers van Stadsbeheer). Op basis van de schouw worden 
voor het jaar daarop nieuwe accenten in het onderhoud bepaald. Uit de schouwresultaten over 
meerdere jaren worden ook de ontwikkelingen in de onderhoudskwaliteit zichtbaar. In de 
jaarlijkse BORG-rapportage doen wij verslag van de gerealiseerde kwaliteit in het beheer en 
onderhoud van de stad en stellen we het kwaliteitsprofiel en de doelen voor het volgende jaar 
voor. 
De BORG-schouw is een van de belangrijkste vormen van burgerparticipatie in het 
onderhoud van de stad. Dit zien wij ook temg in de grote opkomst bij de evaluatie van de 
BORG-schouw 2012, waar wij de resultaten van de schouw aan Stadjers hebben 
gepresenteerd. Tijdens deze constmctieve en interactieve bijeenkomst, die in een goede sfeer 
verliep, hebben de schouwers de resultaten van de schouw besproken en ideeen aangedragen 
ter verbetering van de kwaliteit van het onderhoud. De schouwresultaten zijn besproken 
zowel in grote lijnen als - meer in detail - op stadsdeelniveau. De schouwers zijn tevreden 
over de manier waarop zij kunnen participeren in het beheerbeleid. Het verslag van deze 
bijeenkomst is opgenomen in bijlage 3. 

Uit de schouwresultaten van de afgelopen jaren blijkt dat de onderhoudskwaliteit van 2002 
(78%) tot 2006 (90%) geleidelijk omhoog is gegaan en in de jaren daama licht is gedaald tot 
88% in 2009. hi 2010 en 2011 is de score 89%. In 2012 is de score met 2%) omhoog gegaan. 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 gaan we eerst kort in op de BORG-systematiek. Een uitgebreide beschrijving 
van de systematiek is opgenomen in bijlage 1. In hoofdstuk 3 presenteren wij de resultaten 
van de BORG-schouw 2012 en de analyse ervan. In hoofdstuk 4 beschrljven we de aantallen 
meldingen over het onderhoud van de openbare mimte. In hoofdstuk 5 beschrljven wij de 
doelstellingen en het vast te stellen kwaliteitsmveau voor 2013. 

2. BORG 

BORG is een systematiek waarmee voor beheer een effectieve inzet van middelen wordt 
gewaarborgd. Hiervoor zijn de gewenste kwaliteitsniveaus (zeer goed, goed, voldoende en 
matig) vastgesteld. Hiema wordt een korte beschrijving van de systematiek gegeven. In 
bijlage 1 is een uitgebreide beschrijving opgenomen. 

De kenmerken van BORG zijn: 
o kwaliteitsprofiel, vastgesteld door de gemeenteraad (bijlage 2). In het kwaliteitsprofiel 

wordt onderscheid gemaakt in de facetten van de openbare mimte (rij wegen, 
beplanting enz.), de functie van het gebied (woonwijk, bedrijventerrein enz.) waarin 
die onderdelen zich bevinden en het beoogde onderhoudsniveau; 

o de BORG-schouw die de werkelijkheid toetst aan het afgesproken kwaliteitsmveau. 
Deze schouw vindt plaats rond juni en wordt grotendeels uitgevoerd door burgers. 
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Daamaast worden voor de facetten schoon, hondenpoep en verhardingen ook nog 
professionele metingen uitgevoerd. Alleen afgaan op de jaarlijkse BORG-schouw zou 
voor deze facetten een te eenzijdig beeld van de kwaliteit opieveren. In deze 
rapportage informeren wij u over de resultaten van de BORG-schouw en de 
professionele metingen voor de facetten schoon, hondenpoep en verhardingen; 

o het programma stadsbeheer met daarin de onderhoudsprojecten die het komende jaar 
zullen worden uitgevoerd. Dit programma is gebaseerd op de jaarlijkse schouw- en 
inspectieresultaten. 

3. BEOORDELING KWALITEIT VAN HET ONDERHOUD IN 2012 

lederjaar wordt beoordeeld of de gewenste kwaliteit van het onderhoud, zoals vastgelegd 
door de raad, wordt gehaald. Dit wordt op 3 manieren in beeld gebracht. 
1. Technische inspecties door specialisten op het gebied van wegen, bomen en speelplekken; 
2. Jaarlijks 4 professionele metingen van het facet schoon. Vanwege seizoensinvloeden 

keuze voor een kwartaalmeting op 140 locaties in de stad. Met ingang van 2011 
monitoren we daamaast ook de mate waarin hondenpoep in de openbare mimte wordt 
aangetroffen; 

3. Een BORG-schouw voor alle heel- en schoonfacetten in de openbare ruimte in de periode 
mei tot en met juli. 

In deze schouw wordt getoetst of de vastgestelde kwaliteitsdoelen op de verschillende 
facetten daadwerkelijk zijn gehaald. 

Bewonersparticipatie 
Ook in 2012 werd de BORG-schouw grotendeels uitgevoerd door burgers. Van de 118 
schouwers waren 108 burgers van onze stad en 10 medewerkers van Stadsbeheer. De schouw 
vond plaats in 99 (deel)buurten. De BORG-schouw is een belangrijk middel voor het 
realiseren van bewonersparticipatie in het beheer van de stad. 
Op basis van de trends uit de schouwresultaten worden namelijk accenten en prioriteiten in 
het onderhoud bepaald. Daamaast wordt met de algemene tendensen uit deze 
bewonersschouw bepaald of we de beoogde kwaliteit realiseren. Grotere afwijkingen kunnen 
aanleiding zijn om bij te sturen in de inzet van gemeentelijke middelen in het onderhoud. 

Bijzonderheden - Ecologie 
Vanaf 2009 wordt bij de BORG-schouw ook het facet ecologie meegenomen. 
Wij ervaren dat 'kwaliteit' in ecologie iets heel anders inhoudt dan bij de andere facetten. 
Daarmee is de beoordeling van ecologie een beetje een 'vreemde eend in de bijt' in de 
BORG-schouw. Gaat het bij de andere facetten over netheid en verzorging, bij ecologie gaat 
het veel meer om de verscheidenheid van planten en dieren die in een bepaald gebied 
voorkomen. Ook in 2012 wordt, met een score van 92%, voldaan aan het vastgestelde 
kwaliteitsprofiel. 

Om een goed beeld te krijgen van de planten en dieren in de gebieden die binnen de 
Stedelijke Ecologisch Structuur (SES) vallen, wordt er een monitoring uitgevoerd. Het gaat 
hierbij niet alleen om zeldzame of beschermde soorten, maar ook om doelsoorten. Dit zijn 
soorten die wij in verschillende gebieden nastreven. Met de gegevens van de monitoring kan 
de inrichting en het beheer zo nodig worden aangepast of bij gestuurd. In zes jaar tijd (cyclisch 
proces) moeten alle gebieden in de SES zijn gemonitord. 



 

Raadsvoorstel - BORG-rapportage 2012

120

3.1 BEHAALDE RESULTATEN 

In onderstaande tabel is weergegeven hoe de verschillende facetten en de onderdelen daarvan 
in 2012 hebben gescoord. Van ieder facet is aangegeven welk deel voldeed aan de gestelde 
kwaliteitsdoelen. Ter vergelijking zijn in de tweede kolom de scores uit 2011 vermeld. 

FACET/ onderdeel 

TOTALE STAD 
(gewogen gemiddelde) (exclusief ecologie) 

V e r h a r d i n g (gewogen gemiddelde) 

Rijbaan 
Trottoir 
Fietspad 
Wegmarkering 

G r o e n (gewogen gemiddelde) 

Beplanting 
Gras 
Bomen 

M e u b i l a i r (gewogen gemiddelde) 

Speelvoorzieningen 
Wijkobjecten 
Verlichting 
Straatmeubilair 
Bebording 

O e v e r (gewogen gemiddelde) 

Zware oeverbescherming 
Oever 

S c h o o n (gewogen gemiddelde) 

Onkruid in verharding 
Zwerfvuil op verharding 
Zwerfvuil in groen 
Drijfvuil 
Graffiti 
Hondenpoep 

E c o l o g i e (gewogen gemiddelde) 
(onderdeel van het facet groen) 

Natuurlijk gras 
Natuurlijke beplanting 
Natuurlijk spelen 
Natuurlijke oevers 

% voldoet aan de 
kwaliteitsambitie 

2012 
91 

89 
90 
88 
89 
90 
90 
87 
90 
93 
93 
94 
87 
96 
90 
93 
91 
92 
92 
90 
79 
92 
90 
90 
94 
94 

92 

92 
93 
92 
89 

2011 
89 

88 
90 
86 
86 
88 
89 
87 
87 
93 
92 
93 
88 
95 
88 
90 
89 
84 
90 
89 
82 
92 
90 
90 
93 
95 

95 

99 
93 
83 
94 

In het algemeen kunnen we tevreden zijn als 90% op of boven de gestelde kwaliteitsambitie 
scoort. Omdat onderhoud een cyclisch proces is, zullen er altijd onderdelen zijn die niet 
voldoen en die in een volgende onderhoudsronde aan de beurt komen. 
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3.2 SCHOUWRESULTATEN PER FACET 

Op basis van de schouwresultaten formuleren we lederjaar doelstellingen om de zwakkere 
onderdelen te verbeteren. Voor 2012 hadden wij de volgende doelstellingen geformuleerd: 

o extra inzet op reparaties van groen en verhardingen in het stadsdeel Noorddijk; 
o extra aandacht aan het schoonhouden van het kemwinkelgebied en de zogenaamde 

hotspots (plaatsen met extra vervuiling); 
o onderzoeken of het thermisch bestrijden van onkmiden in de verharding betere 

resultaten kan opieveren en 
o beginnen met vervanging van versleten voorzieningen (kabels openbare verlichting, 

kademuren, houten bmggen en asfaltconstmcties) en een aanvullend programma lang 
cyclisch onderhoud (aan een aantal klinkerwegen en een kademuur). 

De schouwresultaten van 2012 laten zien of en in hoeverre wij deze doelstellingen hebben 
gehaald. 

* Verhardins 
Verharding voldoet in 89%) van de waamemingen aan de gewenste kwaliteit en is daarmee ten 
opzichte van het voorgaande jaar opnieuw met 1%> gestegen. De stijging doet zich voor in alle 
onderdelen van dit facet, behalve rij banen. In het algemeen geldt dat met deze score op 
verharding de kwaliteitsstijging van vorig jaar zich heeft doorgezet. 

Naast de burgerschouw wordt bij de verharding op een aantal aspecten ook een professionele 
inspectie gedaan. Deze inspectiecijfers maken geen onderdeel uit van de BORG-scores maar 
bieden een goede mogelijkheid tot vergelijking. Om de kwaliteitsontwikkeling goed in beeld 
te houden, presenteren wij hieronder - ter vergelijking met de borgscores op de vorige pagina 
- 66k de resultaten van de professionele inspectie in 2012. Het gaat hier om de score 
"voldoende", onderscheiden naar asfalt en elementenverharding (tegels, klinkers). 

Resultaten pro^ 

Rij banen 
Fietspaden 
Trottoirs 

Totaal 

fessionele inspectie verhardingen 2012 
Asfalt 

% voldoende of hoger 
95 
96 
95 

9 6 (gewogen gemiddelde) 

Elementen 
%) voldoende of hoger 

83 
93 
86 

83 (gewogen gemiddelde) 

Uit deze professionele inspectie blijkt dat de kwaliteit van de elementenverharding in het 
afgelopen jaar licht is gestegen (+ Wo). De professionele beoordeling van asfaltverharding is 
het afgelopen jaar nagenoeg gelijk gebleven. Wel zien wij een verbetering van de kwaliteit 
van de asfalttrottoirs (+ 11%) en fietspaden (+ 2%). 

De professionele inspectie van verharding geeft een ander beeld van de 
kwaliteitsontwikkeling dan de BORG-schouw. Dit komt waarschijniijk doordat bij de 
professionele inspectie gedetailleerder wordt beoordeeld, waardoor kwaliteitsverlagingen 
eerder worden opgemerkt. 
Wij zullen in de komende jaren de ingezette lijn in het onderhoud verder doorzetten en het 
kleinschalig onderhoud aan elementenverharding een wezenlijk deel laten uitmaken van het 
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onderhoudsprogramma verhardingen. Daarmee kan door de jaren een gelijkmatiger kwaliteit 
worden bereikt. 

* Groen 
De score voor groen is ook dit jaar met l%o gestegen en komt nu uit op een score van 90 %. 
Deze stijging wordt onder andere veroorzaakt door een hogere score op onderdelen 
'natuurlijke beplantingen' en 'bomen'. 
In 2011 heeft de raad besloten tot een lagere kwaliteitsambitie voor het groen in de binnenstad 
(winkelgebied). Van 'zeer goed' naar 'goed' en daarmee gelijk aan de overige facetten in de 
binnenstad. Reden hiervoor is het feit dat door intensieve betreding en schaduwdruk de 
ambitie 'zeer goed' niet realistisch is. Uit de schouw van 2012 blijkt dat we nu in de meeste 
gevallen de (bij gestelde) BORG-doelstelling voor groen in de binnenstad (winkelgebied) 
realiseren. Gezien de hoge gebmiksdruk op met name het gras lijkt dit het maximaal haalbare 
te zijn. 
Opmerkelijk is de score voor het onderdeel gras in 2012. De toegepaste verruigging heeft niet 
geleid tot een lagere waardering van dit onderdeel. De score is met 3%) omhoog gegaan ten 
opzichte van 2011. 

Ook in 2012 hebben de schouwers het ecologische groen beoordeeld. Het gaat daarbij om de 
onderdelen: natuurlijk gras, natuurlijke beplanting, natuurlijk spelen en natuurlijke oevers. 
Om de schouwers beter in staat te stellen de ecologische gebieden goed te beoordelen, hebben 
wij het kaartmateriaal voor de schouw verder verbeterd. Dit heeft geleid tot een realistischer 
waardering van de kwaliteit van de ecologische gebieden. Het stedelijk gemiddelde komt in 
2012 uit op 92% en voldoet daarmee aan het kwaliteitsprofiel. 

* Meubilair 
De score voor meubilair is met 1% gestegen. De gecontinueerde gerichte inzet op 
straatmeubilair lijkt daarmee effect te hebben. 

*Oevers 
In de BORG-rapportage van 2011 gaven wij aan dat bij het facet oevers de kwaliteit zich, na 
de forse stijging in 2010, gestabiliseerd heeft op een score van 89%). Dit jaar zien wij weer 
een stijging, namelijk naar 91%). 

* Schoon 
Bij schoon voldoet ongeveer 90%) en is sprake van een lichte stijging (+1%) ten opzichte van 
2011. De bewoners beoordelen de onkmiden in de verharding (79%)) gemiddeld onder de 
ambitie. De trend van de afgelopen jaren laat zien dat deze resultaten al langer onder druk 
staan. 
De onkmiden in de verharding blijken, zowel in de BORG-schouw als in de professionele 
schouw, het meest kritische en bepalende aspect in het groeiseizoen te zijn. 

Ook dit jaar is de score op het onderwerp hondenpoep boven de gestelde ambitie (94%)). 
Hierbij moet worden opgemerkt dat het schouwen veel vanaf de verharding plaatsvindt 
waardoor hondenpoep op bijvoorbeeld speelveldjes vaak niet wordt opgemerkt. 
Om hondenpoep objectief te meten hebben wij sinds 2010 op vier momenten in het jaar op 75 
locaties, waar de opmimplicht geldt, een aanvullende schouw gedaan. Deze schouw is 
vergelijkbaar met de kwartaalmeting van de overige schoonfacetten (zie 3.4). 
In 2012 hebben wij deze schouw op drie momenten gedaan. 
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In onderstaande grafiek is te zien hoe de kwaliteit op dit aspect zich in de afgelopen jaren 
heeft ontwikkeld. De kwaliteit is daarbij uitgedmkt in een cijfer waarbij een hoog cijfer 
(bijvoorbeeld een 10 als er geen hondenpoep is aangetroffen en een 8 als dat een keer het 
geval was) betekent dat er nauwelijks hondenpoep is aangetroffen. De resultaten van deze 
aanvullende schouw zijn positief In groen en op speelplekken weliswaar meer, maar ook daar 
is de score voldoende. 
Aangezien de resultaten van deze aanvullende schouw over het geheel genomen stabiel zijn 
en een positief beeld geven, hebben wij besloten om geen aparte monitoring meer te doen. 
Het onderdeel hondenpoep wordt geschouwd binnen het facet schoon. 
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In de volgende grafiek hebben wij in beeld gebracht hoe de BORG-scores van de 
verschillende onderhoudsfacetten zich in de loop van de afgelopen 5 jaar hebben ontwikkeld. 
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3.3 SCHOUWRESULTATEN PER STADSDEEL 

Hieronder wordt per stadsdeel ingegaan op de resultaten van de BORG-schouw. We gaan 
voor ieder stadsdeel afzonderlijk kort in op de bijzonderheden. In onderstaande tabel ziet u 
een overzicht van de schouwscores per stadsdeel. De lagere scores zijn in rood aangegeven. 

Schouwresultaten per stadsdeel. 

Binnenstad 
Noorddijk 
Noordwest 
Oude Wijken 
Zuid 
Totaal 
Stedelijk 

Binnenstad 

Ecologie 

100% 
87% 
9 5 % 
94% 
95% 

9 2 % 

Groen 

9 1 % 
84% 
94% 
92% 
9 5 % 

9 0 % 

Meubilair 

92% 
90% 
97% 
92% 
96% 

9 3 % 

Oever 

94% 
85% 
9 8 % 
92% 
92% 

9 1 % 

Schoon 

76% 
87% 
96% 
89% 
9 3 % 

9 0 % 

Verharding 

87% 
87% 
94% 
88% 
90% 

8 9 % 

Totaal 

84 % 
8 7 % 
9 6 % 
9 0 % 
9 3 % 

9 1 % 

Score: 84% 
De gemiddelde score voor de Binnenstad ligt onder het stedelijk gemiddelde en is met 84 %) 
wel 2 % lager dan vorig jaar. In de dmkke binnenstad is het onderhouden en beheren vaak 
lastig waardoor niet op elk moment de norm kan worden gehaald. Dit heeft met name effect 
op de scores bij schoon. 
Dit wordt veroorzaakt door enerzijds onkmid in verharding en anderzijds een toename van 
bezoekers, evenementen en (fiets)parkeren. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt voor de 
Binnenstad. 

Oude wijken Score: 90% 
De score voor de Oude wijken is met 1 % gedaald, maar voldoet nog steeds aan het gewenste 
niveau.' Alleen de onderdelen schoon en verharding liggen onder de doelstelling. Dit wordt 
veroorzaakt door een lage waardering op het onderdeel 'onkruid op verharding', zwerfvuil en 
hondenpoep. Vooral in het Noorderplantsoen en op een aantal speelplekken blijft hondenpoep 
een aandachtspunt. In juli 2012 is het hondenbeleid op een aantal pimten gewijzigd. 
Onderdeel daarvan is de invoering van de algemene opruimplicht. Bezitters van honden zijn 
tegenwoordig verplicht om hondenpoep van hun honden op te ruimen. Wij verwachten dat 
deze wijziging tot een hogere score voor dit onderdeel gaat leiden in de BORG-schouw van 
2013. 

Zuid Score: 93% 
Ook stadsdeel Zuid voldoet aan de BORG-doelstelling. Dit jaar werden met name de 
onderdelen 'graffiti', 'hondenpoep' en 'speelvoorzieningen' hoog gewaardeerd. Aan de eerste 
twee onderdelen is in 2012 veel aandacht aan besteed. 

Noordwest find. Hoogkerk). Score: 96% 
Noordwest scoort ook dit jaar goed op alle onderdelen en is dit jaar met 4% gestegen ten 
opzichte van 2011. 

Met de term 'gewenste niveau' bedoelen we dat de score 90% is of meer van het vastgestelde kwaliteitsniveau 
voor het betreffende facet. 
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Noorddiik. Score: 87% 
Noorddijk scoort met 87 %> weliswaar 1 %> hoger dan in 2011, maar blijft onder het gewenste 
niveau. 
In 2012 hebben wij mim €300.000,- ingezet op kleinschalige aanpak van groen en 
verhardingen in Noorddijk. De resultaten daarvan zijn pas in de BORG-scores van 2013 
zichtbaar. 

3.4 KWARTAALMETINGEN SCHOONASPECT 

In tegenstelling tot de overige facetten is schoonmaken een kortcyclische klus, waarbij de 
kwaliteit door de seizoenen (sterk) kan varieren. Om die reden is het nodig om dit 
kortcyclische werk vaker te schouwen. Dit gebeurt op basis van steekproeven 4 keer perjaar 
waardoor rekening wordt gehouden met de seizoensinvloeden. Dit laatste is voor het facet 
schoon een belangrijke toegevoegde waarde, zodat we beide schouwsystematieken naast 
elkaar blijven gebruiken. In onderstaande grafieken is de kwartaalinformatie uit de 
professionele schouw en de burgerschouw weergegeven. 

3.4.1 Onkruiden in de verharding 

De schouwresultaten op hoofdlijnen zijn zichtbaar gemaakt in de onderstaande grafiek. 
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In de grafiek over onkruiden in de verharding is zichtbaar dat de burgers bij de beoordeling 
de kwaliteit nagenoeg gelijk waarderen als de professionele schouwers 
(Oranjewoud/opzichters). De kwaliteit op stedelijk niveau fluctueert door het jaar heen tussen 
6 en 8. De trend van de kwartaalmetingen is vanaf 2010 redelijk stabiel. 
Vooral het natte voorjaar/voorzomer is oorzaak van extra (her)groei van de onkmiden. Dit 
heeft een nadelig effect op de gemiddelde kwaliteit van dat moment. In de burgerschouw 
(mei/juni) zien we daardoor mogelijk een iets lager resultaat dan het voorgaande jaar. 
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3.4.2 Zwerfafval grijs en groen 

De schouwresultaten van het zwerfafval op hoofdlijnen zijn zichtbaar gemaakt in de 
onderstaande grafiek. 
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In de grafiek over zwerfafval verharding en groen is zichtbaar dat de burgers de kwaliteit 
nagenoeg gelijk beleven als de professionele schouwers. De kwaliteitslijnen zitten in dezelfde 
range (7 - 7,5). De trend op stedelijk niveau is over de afgelopen jaren stabiel. 

3.1.3 Graffiti en beplakking 

In onderstaande grafiek presenteren wij de schouwresultaten van het onderdeel 'graffiti' op 
hoofdlijnen. 
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In de grafiek over graffiti en wildplakken is zichtbaar dat de burgers bij de beoordeling van de 
technische kwaliteit deze nagenoeg gelijk beleven als de professionele schouwers. De 
gemeente heeft over de voile breedte van bekladding door graffiti en wildplakken geen 
integraal beleid op het schoonmaken: ieder draagt zorg voor het schoonhouden van 'de eigen 
spullen'. Met de vorming van de directie Stadsbeheer komt dit in een organisatie. De 
gemeente treedt proactief op bij aanstootgevende uitingen. De trend is stabiel en de kwaliteit 
op stedelijk niveau is de laatstejaren rondom een 8. 

4. MELDINGEN OPENBARE RUIMTE 

Meldingen van bewoners en bedrijven zijn een belangrijk hulpmiddel om op de hoogte te zijn 
van gebreken in de openbare mimte en zo de noodzakelijke reparaties te kunnen uitvoeren. In 
een stad met meer dan 190.000 inwoners kunnen wij immers onmogelijk alles zelf 
voortdurend in de gaten houden. Bewoners kunnen hun meldingen zowel telefonisch als (24 
uur per dag) digitaal doen. Alle meldingen komen centraal binnen bij het Loket Beheer en 
Verkeer en worden van daamit doorgespeeld naar de betreffende afdeling voor afhandeling. 

De ontwikkeling van het aantal meldingen heeft - in tegenstelling tot wat men wellicht zou 
verwachten - vaak geen directe relatie met de onderhoudstoestand. Zo is bijvoorbeeld de 
verbeterde bereikbaarheid (digitaal en via Meldstad) van de gemeente van grote invloed op 
het aantal meldingen. Ook kan een enkel incident of extreme weerssituatie leiden tot een groot 
aantal meldingen. 
In onderstaande tabel ziet u een weergave van de ontwikkeling over de afgelopen jaren van 
het aantal meldingen in de verschillende categorieen van de openbare mimte. 

Aantallen meldingen per categorie 2009-2012 (bijgewerkt tot 15 november) 

Categorie 

Bomen 
Bruggen, viaducten en water 
Diversen 
Groen 
Openbare afvalstromen 
Riolering 
Speeiplel<ken en toestellen 
Straatverlichting/verl<eersrichten 
Verl^eersvoorzieningen 
Wegen 

Totaal 

2009 

530 
101 
425 
1.102 
1.771 
487 
201 
1.867 
222 

2.395 
9.101 

2010 

678 
104 
475 
1.302 
1.833 
593 
180 
1.927 
339 
2.452 

9883 

2011 

843 
128 
318 
1.557 
2.048 
509 
224 
2.273 
550 
2.652 

11.102 

2012 

717 
105 
468 
1.760 
2.111 
656 
168 
2.177 
585 
2.548 

11,295 

Resultaten 

t o . v . 2011 

(%) 
-15% 
-18% 
47% 
13% 
3% 

29% 
-25% 

-4% 
6% 

-4% 

2% 

Uit de bovenstaande tabel concluderen wij dat het totale aantal meldingen in 2012 licht is 
gestegen (2%). 
Bij de categorieen diversen, groen, riolering en verkeersvoorzieningen is een stijging in 
meldingen te constateren. De extra meldingen bij groen gaan veelal over te lang gras en zijn 
gerelateerd aan de ingevoerde vermiging van het groen en het hondenbeleid. 
De grootste stijging is te zien in de meldingen over riolering. Bij riolering zijn er meer 
verstopte straatkolken geregistreerd. De voomaamste dalingen zijn in de categorieen bomen, 
bmggen, water en viaducten (minder storingen in bmggen en gemalen) en speeltoestellen. 

11 
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In 2011 hebben wij veel meldingen ontvangen over verlichting onder andere wegens 
storingen in verouderde elektriciteitskabels. In 2012 hebben wijde eerste circa 40 km van de 
verouderde kabels vervangen. Dit resulteerde in de afname van het aantal meldingen in 2012 
(- 4%). 
In de tabel hieronder is een verdeling van de meldingen over de verschillende stadsdelen 
weergegeven. 

Aantal meldingen per stadsdeel in 2012 

Stadsdeel 

Centrum 

Oude Wijken 

Hoogkerk 

Noorddijk 

Noordwest 

Ten Boer 

Zuid 

Algemeen 

Totaal 

2012 

720 

2170 

609 

2.880 

1.286 

462 

2.908 

260 

11.295 

% 

6% 

19% 

5% 

25% 

11% 

4% 

26% 

2% 

100% 

Uit deze tabel is te zien dat het aantal klachten in de grootste stadsdelen Noorddijk en Zuid 
het grootst is. Toch speelt de stijging van het aantal meldingen in de hele stad en niet is 
verbonden aan achterblijvend onderhoud in bijvoorbeeld een bepaald stadsdeel. De stadsdelen 
waar het aantal meldingen het meest stijgt, laten in de BORG-schouw juist een verbeterde 
kwaliteitsscore zien. 

5. KWALITEITSNIVEAU EN DOELSTELLINGEN 2013 

Uit de schouwresultaten van de afgelopen jaren blijkt dat de onderhoudskwaliteit tot 2006 
geleidelijk omhoog is gegaan. In de jaren daama was steeds minder geld voor onderhoud 
beschikbaar waardoor in toenemende mate lang cyclisch onderhoud moest worden uitgesteld. 
Door wel het kortcyclisch onderhoud op peil te houden, bleef de daling van de BORG-score 
toen tot 1 a 2% beperkt. Op langere termijn zal uitstel van lang cyclisch onderhoud echter 
onvermijdelijk leiden tot kwaliteitsafname en dus een lagere BORG-score. 
Daamaast is een aantal voorzieningen in de openbare mimte aan het einde van de levensduur 
gekomen, waardoor vervangingsinvesteringen noodzakelijk worden. Om in de komende jaren 
aanvullend lang cyclisch onderhoud en de noodzakelijke vervangingsinvesteringen te kunnen 
plegen, is de onderhoudsbegroting met ingang van 2012 structureel verhoogd met 1,335 
miljoen euro. Hiermee kunnen in de komende vijfjaar de meest noodzakelijke 
werkzaamheden worden uitgevoerd. Om de onderhoudskwaliteit in de periode daama ook op 
peil te kunnen houden, zal tegen die tijd opnieuw aanvullende dekking nodig zijn. 

Op grond van de nu beschikbare middelen en gezien de ontwikkeling van de BORG-scores in 
de afgelopen jaren, vinden wij het realistisch om voor 2013 dezelfde kwaliteitsdoelstellingen 
aan te houden als in 2012. In bijlage 2 zijn de gewenste kwaliteitsniveaus per 
stmctuurelement in een matrix weergegeven. 

12 
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Op basis van de schouwresultaten hebben wij doelstellingen geformuleerd om de mindere 
onderdelen met inzet van incidentele middelen te verbeteren. Voor 2013 gaat het om het 
volgende: 

1. Verbeteren van de kwaliteit van de facetten groen en verharding in Noorddijk. 
acties/maatregelen 
o kleinschalige aanpak van groen en verharding 

2. Verbeteren van de kwaliteit van het facet schoon in het kemwinkelgebied. 
acties/maatregelen 
o wij gaan intensiever monitoren, analyseren en waar mogelijk optimaliseren 

van de aanpak schoonmaak; 
o samen met andere partijen gaan wij de mogelijkheden verkennen om de 

dynamiek te beinvloeden (waardoor vuil kan worden voorkomen of 
eenvoudiger op te ruimen is). Hierbij denken wij aan handhaving 
venstertijden, handhaving hinderlijk gestalde fietsen, schoonmaken tijdens 
evenementen. Waar mogelijk worden deze maatregelen geimplementeerd. 

o wij gaan extra aanpak van graffiti met nadruk op straatmeubilair 
continueren. Hierin gaan wij samenwerken met onder andere Groninger 
City Club (GCC). 

o wij besteden extra aandacht aan de handmatige aanpak van onkruid op 
plekken waar weinig gelopen wordt: rondom straatmeubilair, langs velden, 
bij fietsenrekken etc. 

Voorstel kwaliteitsniveau 2013 
Voorgesteld wordt het gewenste BORG-kwaliteitsniveau voor 2013 gelijk te laten aan dat van 
2012. 

13 
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Bijlage 1 

Beschrijving van de systematiek en onderdelen van BORG (Beheerplan Openbare Ruimte 
Groningen). 
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BORG staat voor Beheerplan openbare ruimte Groningen. In dit beheerplan is vastgelegd met welke kwaliteit we de openbare ruimte van de 
stad willen onderhouden, hoe we dit toetsen en hoe we tot een onderhoudsprogramma komen. Hiervoor is een systeem ontwikkeld, de 
zogeheten BORG-systematiek. 
De BORG-systematiek bevat twee belangrijke aspecten: het gewenste kwaliteitsniveau en de jaarlijkse schouw. 

Procesmatig werkt dit als volgt: 

Beheerplan 

Openbare 

Ruimte 

Groningen 

BORG-
Systematlek 

Opstellen en 
Uitvoeren 

Onderhouds
programma 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 

6. 

Het gewenste kwaliteitsniveau staat vast (raadsbesluit). 
De werkelijkheid wordt hieraan getoetst door middel van een schouw; 
de zogeheten BORG-schouw. 

De schouwresultaten worden naast het kwaliteitsniveau gelegd. 
De schouwresultaten worden geanalyseerd en gerapporteerd. 1 
De analyse wordt gebruikt bij de opstelling van de 
onderhoudsprogramma's voor het volgende jaar. 
Het onderhoudsprogramma wordt uitgevoerd, inmiddels zijn we een 
jaar verder en wordt de volgende schouw uitgevoerd. 

Deze notitie is de afronding van stap 4. 
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Sinds 2001 hanteert de gemeente Groningen een systematiek die inzichtelijk maakt welke kwaliteit in de openbare ruimte 
wordt nagestreefd. Om deze kwaliteit meetbaar te maken zijn er 4 verschillende kwaliteitsniveau's vastgesteld te weten: 
matig, voldoende, goed en zeer goed. 
In de stad Is er een grote verscheidenheid aan openbare ruimte. Zo zijn er trottoirs, groenvoorzieningen, speelplekken, 
verkeersborden, bruggen, etc. Al met al zijn er 21 onderdelen benoemd die ondergebracht zijn in 8 facetten. 

Voorbeeld: de onderdelen rijbanen, trottoirs, en fietspaden vormen samen iiet facet verliarding. 

Ook op functies is er onderscheid te maken: woonwijken, winkelcentra, bedrijventerrelnen etc. Er worden 6 functies 
onderscheiden. 
De kwaliteit van de openbare ruimte Is afhankelijk gemaakt van deze twee factoren; over wat voor element hebben we het 
en wat is de functie van het gebied? 

voorbeelden: 
• de bruggen in de woonwiil<en worden op het niveau 'voidoende'onderhouden. 
• de verharding in de binnenstad wordt op het niveau 'goed'onderhouden. 

Het gehele overzicht staal in bijlage 2. Deze matrix is in 2001 vastgesteld door de raad en daarna nog enkele keren als 
gevolg van bezuinigingen of amendementen in geringe mate gewijzigd. 
Hiermee is een instrument ontstaan dat voor wat betreft de openbare ruimte: 
• de kwaliteit eenduidig vastlegt; 
• aangeeft welke kwaliteit de burgers waar mogen verwachten; 
• (politieke) sturingsmogelijkheden geeft aan de kwaliteit. 
Het kiezen voor een hogere kwaliteit brengt vanzelfsprekend ook hogere kosten met zich mee om deze keuze waar te 
maken. 
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Om te toetsen in hoeverre aan de kwaliteit wordt voldaan wordt er geschouwd. De bestaande kwaliteit wordt dan 
vergeleken met de kwaliteit die er volgens de afspraak zou moeten zijn, het vastgestelde kwaliteitsniveau. 

Door het samenvoegen van alle waarnemingen van 6§n facet binnen 66n stadsdeel kunnen we procentueel het resultaat 
laten zien. Dit kan natuurlijk ook voor de hele stad. 

De BORG-schouw wordt grotendeels (ca 90 %) uitgevoerd door burgers van de stad. Na een (opfris)instructie wordt de 
schouw in ongeveer 70 % van alle wijken uitgevoerd. In het jaar daarna wordt opnieuw 70 % geschouwd waardoor een 
overlap ontstaat van ongeveer 20 %. 
De resultaten worden gebruikt voor beleidsvorming en het onderhoudsprogramma van volgende jaren. Hierdoor neemt de 
invloed van de burger op de onderhoudstoestand van de stad toe, uiteraard binnen de kwalitatieve randvoonwaarden 
(kwaliteitsniveaus) die door de Raad zijn vastgesteld. 

Tijdens de schouw wordt in de verschilende functionele gebieden van de stad (woonwijken, winkelcentra enz) beoordeeld 
welk onderhoudsniveau de verschillende facetten hebben. De resultaten daarvan worden vergeleken met het 
kwaliteitsniveau dat in die gebieden wordt nagestreefd. 
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Bijlage 3 

Borgschouw 2012 
Kort verslag evaluatie 27-11-2012 

De bijeenkomst is prima verlopen. Aanwezig waren circa 50 schouwers, wethouder Jan Seton 
en een aantal medewerkers van Stadsbeheer en de Milieudienst. 
De bijeenkomst bestond uit drie hoofddelen: 

1. Algemene informatie over de schouw, de stedelijke resultaten en de ontwikkelingen in 
het beheer (zie de bijgevoegde presentatie) 

2. Kennismaking met de wethouder. 
3. Inhoudelijke bespreking van de schouwresultaten in (stadsdeel)groepjes. 

De bijeenkomst werd afgesloten met een terugkoppeling uit de stadsdeelgesprekken. Hierbij 
werden een aantal vragen gesteld en opmerkingen gemaakt die we hieronder, met de reactie 
hierop, weergeven. 

Algemeen 
1. Gladheidbestrij ding. De gladheidsbestrijding op de hoofdradialen (verkeersaders) is 

goed geregeld. Anders is het op de overige locaties. Vooral de situatie rondom 
zorgcentra, scholen, winkelgebieden en dergelijke is voor verbetering vatbaar. Is er 
een mogelijkheid betreffende instellingen te faciliteren met bijvoorbeeld handstrooiers 
om hun eigen locatie sneeuw en ijsvrij te houden? 
Reactie: 
Bij de gladheidsbestrijding wordt de volledige gemeentelijke capaciteit 7 dagen per 
week en 24 uur per dag ingezet. Hierbij ligt de prioriteit bij de verkeersaders. Als 
door de week en tijdens daguren de hoofdstructuur goed begaanbaar is worden de 
overige gebieden geholpen. De prioriteit ligt dan bij de wijkwinkelcentra, 
zorginstellingen, scholen en dergelijke. De optie om zorginstellingen en scholen te 
faciliteren is al overgenomen. Jaarlijks krijgen ze een brief om mee te doen in het licht 
van participatie (Winterkriebels). Zie ookde gemeentelijke website 
gemeeute.gromngen.itl/gladheid 

2. Hondenpoepbeleid. Er zijn verschillende locaties waar we de hondenpoepzakjes niet 
kwijt kunnen. 
Reactie: 
We hebben naar aanleiding van het hondenpoepbeleid de aanwezige afvalbakken, 
waar dit mogelijk was, herplaatst. Dit opdat men niet te lang met het zakje hoeft te 
lopen. Voorlopig is de uitbreiding van het aantal afvalbakken om budgettaire redenen 
niet mogelijk. In 2013 gaan we de maatregelen, die we naar aanleiding van het 
hondenpoepbeleid hebben genomen, evalueren. Hierbij nemen we de 
afvalproblematiek mee. Probleemlocaties kunt u melden bij Stadsbeheer. 

3. Vriiwilligerswerk. Wanneer burgers mee willen helpen bij het onderhoud, 
bijvoorbeeld zwerfvuil ruimen of onkruid verwijderen. Kan de gemeente dan voor de 
benodigde spullen zorgen? 
Reactie: 
Wij zijn altijd blij met burgers die mee willen helpen en stellen hiervoor graag 
handgereedschap en opruimmiddelen ter beschikking. Het beste is om hiervoor 
contact op te nemen met de wijkposten. 



 

Raadsvoorstel - BORG-rapportage 2012

133

4. Schouwformulieren. Kunnen we de schouwformulieren ook digitaal toegestuurd 
krijgen? 
Reactie: 
Ja, u kunt dit aangeven bij Leen Criens (leen. criens&.groningen. nl). 

5. Vervuiling ondergrondse afyalcontainers. De afvalcontainers worden veelvuldig 
beplakt met posters. Is hier iets aan te doen? 
Reactie: 
We maken de containers regelmatig schoon. Hiervoor is een van onze medewerkers 

fulltime belast. Juridisch gezien hebben we alleen de mogelijkheid voor het opieggen 
van sancties bij het 'betrappen op heterdaad'. De kans dat dit gebeurd is erg klein. 
Ook hebben wij geen juridische mogelijkheden om de opdrachtgevers te vervolgen. 
Het onmogelijk maken van plakken door het aanbrengen van strippen wordt niet 
overwogen. Wel wordt gekeken naar het, door een commercieel bedrijf, aanbrengen 
van frames waarop dan op een nette manier kan worden geplakt (vergelijkbaar met de 
frames op Nutskasten). 

Stadsdeel Noorddijk 
1. Groenonderhoud. Het groenonderhoud blijft een zorgpunt. De scores blijven achter bij 

het stedelijk gemiddelde. 
Reactie: 
Vorig jaar hebben we €300.000,- extra beschikbaar gesteld voor 'klein leed' in 
Beijum. Dit naar aanleiding van de schouwresultaten. Ook in 2013 stellen we een 
extra budget van € 250.000,- beschikbaar voor stadsdeel Noorddijk. 

2. Overhangend groen. In het stadsdeel hebben we veel last van overhangend groen. Kan 
hier iets aan gedaan worden? 
Reactie: 
Overhangend groen is een punt van voortdurende aandacht. Helaas is door 
verminderde subsidies vanuit het rijk de inzet van stadswachten op dit punt niet meer 
mogelijk. Vanuit de wijkpost proberen we nu de "gevoeligste " locaties goed in de 
gaten te houden. Omdat we niet alles kunnen overzien zijn we blij met meldingen van 
bewoners. Wij reageren zo adequaat mogelijk op deze meldingen. 

3. Onkruid op verharding. De verruiging van de gazons heeft een negatief effect. Dit is 
de verspreiding van zaden, waardoor er meer onkruidgroei ontstaat op de verharding. 
Reactie: 
Het klopt dat er in de directe nabijheid van gebieden die verruigen en minder gemaaid 
worden meer onkruidgroei ontstaat. Dit is bekend. Wij noemen dat zaaddruk Onze 
inzet blijft om dat in de reguliere borstelrondes zoveel mogelijk te beperken. 

4. Planning borstelroutes. Kan de planning van de borstelroutes in Beijum vroegtijdig 
bekend gemaakt worden? De bewonersorganisatie wil dan voorafgaand aan het 
borstelen een huis-aan-huisflyer bezorgen. Dit om ervoor te zorgen dat er geen 
geparkeerde auto's het borstelen verhinderen. 
Reactie: 
De voortgang van het borstelen in een wijk is sterk afliankelijk van de weers- en 
seizoensinvloeden — hoeveel werk ligt er en wanneer, is het een droge periode of een 
natte? Wanneer het bijvoorbeeld in een week veel regent kunnen de werkzaamheden 
sterk vertragen. Daarnaast speelt ook de beschikbare capaciteit in het stadsdeel een 
rol (mens en materieel). Deze kan door ziekte ofdefecten beperkter zijn dan gewenst. 
De werkelijke uitvoering van het werk kan hierdoor sterk verschillen met de 
theoretische planning. We kiezen er daarom niet voor om vooraf een planning te 
geven. 
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Stadsdeel Noordwest 
1. Algemene score. Het onderhoud in het stadsdeel scoort bijzonder hoog. 

Reactie: 
De 'rechttoe-rechtaan straten' zijn prima te onderhouden. We zien dat de inzet in 
Noordwest ruim voldoende is. We gaan hier dan ook onverminderd mee door. 

2. Beoordelen asfalt. Soms is het lastig om asfalt te waarderen als slechts een deel van 
de straat opnieuw is geasfalteerd. Hierdoor ontstaat een lappendeken. 
Reactie: 
We zullen hier tijdens de instructiebijeenkomsten in het voorjaar extra aandacht 
besteden. 

3. Breekgaten Nutsbedrijven. Hoe zit het met afstemming werkzaamheden nutsbednjven 
en gemeente bij groot onderhoud? 
Reactie: 
Elk jaar stemmen we alle groot onderhoudsprojecten met de Nutsbedrijven af. 

4. Paalties hondenuitlaatgebieden. Het was storend dat bij de invoering van het nieuwe 
hondenbeleid er op eens vele paaltjes stonden en dat die na het intrekken van de 
uitlaatzones weer verdwenen. 
Reactie: 
Het plaatsen en later weer weghalen van paaltjes heeft te maken met de keus van het 
college de uitlaatzones niet meer te gebruiken. In 2013 gaan we de maatregelen, die 
we naar aanleiding van het hondenpoepbeleid hebben genomen, evalueren. Dit punt 
nemen we hierin mee. 

5. Overlast hondenpoep. Er ligt minder hondenpoep. Maar op de paden langs de vijver 
van de Anna Blamanstraat lopen ook een paar maal perjaar de schapen. De 
schapenpoep blijft liggen met als gevolg dat sommige hondenbezitters de hondenpoep 
niet opruimen terwiji dat wel moet. 
Reactie: 
Met het inzetten van het nieuwe hondenbeleid wordt ook geappelleerd aan het gedrag 
van de hondenbezitters. Wanneer we constateren dat hondenbezitters zich niet houden 
aan de spelregels spreken we hen hierop aan. Verder willen we komend jaar kijken of 
aanvullende (opruim)maatregelen, met betrekking tot de vervuiling door de schapen, 
noodzakelijk is. 

6. Gevaarliike situatie. De fietsoversteek Pleiadenlaan/Jaagpad wordt als gevaarlijk 
ervaren. Er zijn ook al ongelukken gebeurd. 
Reactie: 
We hebben de opmerking naar onze afdeling Verkeer gestuurd -^ Een check in het 
verkeersongevallenregistratiesysteem levert zeven ongevallen op. Allen zonder 
slachtoffers. De schade is niet bekend. Het laatst geregistreerde ongeval dateert van 
juli 2009. De oversteek is bekend. Het is er altijd druk vanwege de Pleiadenlaan die 
daar aansluit op de ringweg. Er is veel verkeer, zowel auto's alsfietsers. Het kan zijn 
dat het door de drukte soms lastig is om over te steken maar dat maakt deze oversteek 
nog niet per definitie onveilig. Juist omdat dit kruispunt erg druk is, gaan mensen 
beter opletten. Wij zien geen aanleiding om aanpassingen te overwegen. 

Stadsdeel Zuid 
1. Algemene score. De scores van het Stadsdeel zijn over het algemeen conform de 

vastgestelde norm. 
Reactie: 



 

Raadsvoorstel - BORG-rapportage 2012

135

Prima resultaat, we trachten dit vast te houden en op onderdelen nog te verbeteren. 
De organisatorische samenvoeging van de onderdelen 'Schoon' en 'Heel' in het 
nieuwe Stadsbeheer zal hier aan bijdragen. 

2. Groen en ecologie. De schouwresuhaten van Groen en Ecologie zijn ten opzichte van 
vorig jaar verbeterd. Dit ligt voomamelijk is de manier hoe we naar de ecologisch 
beheerde gebieden en de natuurlijke oevers kijken. De instructies hierover hebben 
resultaat gehad. 
Reactie: 
We hebben tijdens de instructies in het voorjaar inderdaad meer aandacht geschonken 
aan de manier van beoordelen van deze facetten. Dit willen we in 2013 continueren. 

3. Maaibeleid. Door de veranderingen in het maaibeleid ontstaat op sommige plekken 
bijzondere vegetatie. Vooral rondom vijvers zien we mooie resultaten. 
Reactie: 
Ons ecologisch beheerbeleid heeft op verschillende plekken positief resultaat, 
waardoor er een grote mate van biodiversiteit in de stad ontstaat Het is mooi 
wanneer dit door de bewoners wordt gewaardeerd. 

4. Rietkragen rond vijvers. Op sommige plekken rond de vijvers is het riet te hoog, 
waardoor we het zicht op de vijvers verliezen. 
Reactie: 
Waar dit het ecologisch beheer niet stoort gaan we het riet kort houden. 

5. Haperende straatverlichting. Er zijn regelmatig problemen met de straatverlichting. 
Reactie: 
We hebben te maken met oude en versleten kabels, waardoor er regelmatig kabelbreuk 
optreed. Deze kabels zijn we nu aan het vervangen. Deze vervangingsoperatie duurt 
echter een aantal jaar. In de tussentijd zorgen we ervoor dat meldingen over kapotte 
verlichting binnen twee weken wordt opgelost. 

Stadsdeel Binnenstad 
1. Schoonfacetten. Dit jaar blijkt vooral de binnenstad onderuit te zakken op het gebied 

van de schoonfacetten. 
Reactie: 
Het intensieve gebruik van de openbare ruimte in de binnenstad maakt het lastig om 
het vereiste Borgniveau te halen. Het machinaal vegen en borstelen is vaak niet 
mogelijk door fiets- en auto parkeren. De inzet van het huiskamerteam lost de meeste 
problemen op, maar is nog niet voldoende. Wij stellen voor 2013 een extra budget van 
€ 50.000, - beschikbaar. Ook vervuiling door graffiti in de binnenstad willen we 
aanpakken, hiervoor is €20.000,- gereserveerd. 

Stadsdeel Oude Wijken 
1. Gazons Noorderplantsoen. Het gras in het Noorderplantsoen voldoet niet aan de 

gestelde eisen. 
Reactie: 
De gazons hebben veel te lijden door: 

- het gebruik als speelveld voor honden, waardoor gaten ontstaan; 
- het gebruik bij evenementen (noorderzon); 
- de groeiomstandigheden (vooral onder grote bomen is dit een probleem). 

Elk jaar treffen we maatregelen om enerzijds schade te voorkomen (beschermende 
maatregelen bij evenementen, gedragscampagnes en dergelijke) en anderzijds om 
ontstane schade zo snel mogelijk te herstellen. In 2012 is bijvoorbeeld het gazon bij de 
grote speelpiek helemaal opnieuw belegd met graszoden. We willen in 2013 kijken of 
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we het blad in het najaar sneller van de gazons kunnen verwijderen om verstikking 
van het gras te voorkomen. Met deze maatregelen zijn we aan de grens van onze 
mogelijkheden gekomen en zullen we enige schade na het gebruiksseizoen moeten 
accepteren. 
Onkruid in verharding. Onkruid in verharding is een probleem. 
Reactie: 
Door de slechte bereikbaarheid door parkeren en ander gebruik van de openbare 
ruimte kunnen we er niet goed genoeg bij komen. Aan verzoeken om parkeerplaatsen 
vrij te houden voor het borstelen wordt vaak geen gehoor gegeven. Dit komt mede 
door de veleforensen die hun auto in de wijken parkeren. Een echte oplossing voor 
het probleem is er vooralsnog niet. 
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Ruimteli jke Ordening en Economische Zaken 

^^^Gemeente 

\ j roningen 

Groningen, 2013 

Burgers beoordelen stad in BORG-schouw 

Goed cijfer voor onderhoud van de stad 

De buitenboel van onze stad ligt er prima bij. Dit blijkt uit het BORG-onderzoek 
naar het onderhoud van de openbare ruimte. Ruim 100 betrokken Stadjers kijken 
ieder jaar hoe het is gesteld met het onderhoud van onze stad. Het onderhoud van 
2012 komt met een gemiddelde score van 9 1 % uit boven de streefscore van 90%, die 
de gemeenteraad heeft vastgesteld. Gemiddeld voldoet dus 91% van de bekeken 
onderdelen buiten aan de daarvoor vastgestelde normen. Naast het reguliere 
onderhoud wordt dit jaar de ingezette vervanging van versleten voorzieningen zoals 
kabels voor straatverlichting, kademuren en asfaltwegen voortgezet. 

Al meer dan tien jaar beoordeelt een vrij constante groep van meer dan 100 Stadjers het 
onderhoud van de openbare ruimte tijdens een BORG-schouw (Beheer Openbare Ruimte 
Groningen). Zonder de inzet en betrokkenheid van deze grote groep vrijwilligers is het niet 
mogelijk om het onderhoud op deze intensieve manier te beoordelen. Deelnemers aan deze 
BORG-schouw beoordelen het groen, straatmeubilair, oevers, speeltoestellen, wegen en 
straat- en verkeersverlichting in hun buurt. Dit doen ze op basis van door de gemeenteraad 
vastgelegde kwaliteitsnormen. Ook kijken de schouwers naar hondenpoep, wildplakken, 
graffiti en fietswrakken, kortom of het schoon is in de wijk. Zoals lederjaar werden de 
resultaten van de BORG-schouw in het najaar aan de deelnemers gepresenteerd. BORG-
deelnemers gaven toen aan tevreden te zijn over de resultaten van 2012 en over de manier 
waarop Stadjers bij het beheerbeleid worden betrokken. 

Uit de schouwresultaten van afgelopen jaren blijkt dat de onderhoudskwaliteit van 2002 
(78%) tot 2006 (90%) geleidelijk steeg. De jaren daama daalde deze licht tot 88% in 2009. 
In 2010 en 2011 was de score 89%, in 2012 scoorde het onderhoud 91%. Onderhoud is een 
cyclisch proces, daarom zijn er voortdurend onderdelen die niet voldoen aan de gestelde 
norm en die in een volgende onderhoudsronde aangepakt worden. 

Voortvloeiend uit de beoordeling van vorig jaar is er in 2013 aandacht voor het verbeteren van 
groen en verharding in Noorddijk. Daamaast wordt dit jaar extra ingezet op een schone binnenstad 
door meer te letten op bijvoorbeeld graffiti en onkruid. Ook wordt in 2013 verder gewerkt aan het 
vervangen van versleten voorzieningen, zoals verouderde elektriciteitskabels voor straatverlichting. 

Het aantal meldingen over de openbare ruimte dat bij de gemeente binnenkwam 
steeg ten opzichte van 2011 met 2%. Deze stijging tekent zich onder andere af in het aantal 
meldingen over riolering, bijvoorbeeld over verstopte kolken. De meldingen over verlichting, door 
storingen in verouderde elektriciteitskabels, nam met 4% af, vergeleken met 2011. Deze afname 
hangt samen met de vervanging van ruim 40 km. elektriciteitskabel. « « 

Voor de redactie, niet voor publicatie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen de afdeling communicatie van Stadsbeheer, tel. 
(050)367 1156. 
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27 februari 2013. 

Nr. 7a. 

Borg-rapportage 2012. 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 januari 2013 

(GR 13.3478903); 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

het gewenste BORG-kwaliteitsniveau voor 2013 gelijk te laten aan dat van 2012. 

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 27 februari 2013. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

drs. A.G.M (Toon) Dashorst. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 



 

Motie 1) van de Stadspartij, Structureel financieren, wordt verworpen (voor . . .
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Raadsvoorstel 

1 1 JAN 2013 /^"^^ Gemeente 

\ j roningen 

Datum raadsvergadering 27 februari 2013 

Raadscommlssie Ruimte en Wonen 
Datum raadscommlssie 6 februari 2013 

Bijlagen Grondexploitatie Meerstad 2012 

Registratlenr. 

Datum B&W besluit 

Portefeuillehouder 

Steller 

RO 12.3399043 
22 januari 2013 

R. van der Schaaf 

R. Asschert 

Telefoon 367 86 35 

E-mail rene.asschert 
(^groningen.nl 

Onderwerp 

Grondexploitatie Meerstad 2012. 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. de Grondexploitatie Meerstad 2012 vast te stellen voor de verdere ontwikkeling van Meerstad; 
II. de kapitaalstorting van € 25 miljoen ten laste te brengen van de in 2012 gevormde voorziening 

voor Meerstad; 
III. de budgetten voor het jaar 2013 zoals opgenomen in deze grondexploitatie vast te stellen als 

kader voor de projectorganisatie; 
IV. geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijlage 1 bij dit raadsvoorstel overeenkomstig 

artikel 25, lid 3 Gemeentewet. 
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(Publieks-)samenvatting 

Met de Grondexploitatie Meerstad 2012 wordt inzicht gegeven in de actuele stand van het project 
Meerstad op basis van de nieuwste inzichten. Bij het opstellen van de vorige herziening, Grond
exploitatie Meerstad 2011 (vastgesteld in de raad van januari 2012), is rekening gehouden met de 
economische crisis waarin we verkeren door voor een periode van drie jaar een voorziening te 
treffen voor mogelijk tegenvallende opbrengsten uit de verkoop van woningen. We zijn nu een jaar 
verder. De economische omstandigheden hebben zich niet verbeterd en de crisis op de woningmarkt 
heeft zich verder verdiept. We schatten in dat het economisch herstel langer op zich laat wachten 
dan vorig jaar was voorzien. Het in de Grondexploitatie Meerstad 2011 geprognosticeerde aan
trekken van de woningmarkt verwachten we daarom nu ook later. Ook ten aanzien van de realisatie 
van de bedrijventerreinen en de resultaten van verkopen van bestaande panden en gronden zijn de 
verwachtingen veranderd. De Grondexploitatie Meerstad 2012 is hierop aangepast. Om dit op te 
vangen zien we onszelf genoodzaakt om de boekwaarde van het project Meerstad met € 25 miljoen 
te verlagen. 

Ondanks de huidige omstandigheden vertrouwen we op de aantrekkingskracht van Meerstad als 
groenstedelijk woongebied voor de komende decermia. Daarom gaan we door met investeren in de 
kwaliteit en aantrekkelijkheid van het gebied. Voor het komende jaar betekent dit dat we de vaar-
verbinding en het daarbij behorende landschappelijk raamwerk gaan realiseren. Hiermee wordt het 
gebied goed ontsloten voor bewoners en recreanten en maken we het klaar voor de toekomst. 
In de voorliggende Grondexploitatie Meerstad 2012 wordt hierop geanticipeerd. 

Inleiding 

Met het vaststellen van de grondexploitatie 2011 aan het begin van 2012 zijn in het kader van 
"Meerstad verstandig verder'" forse maatregelen getroffen om Meerstad op de toekomst voor te 
bereiden. De voorliggende Grondexploitatie Meerstad 2012 is een actualisatie van de grond
exploitatie 2011 en is in samenspraak met de accountant tot stand gekomen. In een open dialoog is 
daarbij een weging gemaakt van de huidige omstandigheden, de effecten daarvan op de 
grondexploitatie en het toekomstperspectief van Meerstad. 

Beoogd resultaat 

Het beoogd resultaat is het vaststellen van de Grondexploitatie Meerstad 2012. 

Kader 

Voor de grondexploitatie Meerstad heeft uw raad niet rechtstreeks krediet verstrekt. Als 100% 
aandeelhouder (en financierder) van de GEMM CV stelt uw raad jaarlijks de grondexploitatie van 
Meerstad vast. Uw raad heeft wel krediet verstrekt voor de door de gemeente in ontwikkeling 
genomen gronden. De verantwoording van deze kredieten vindt plaats via de Sleutelrapportage. 

Argumenten/afwegingen , ' 

Op 25 januari 2012 heeft uw raad besloten tot de ombouw van de samenwerkingsvorm rond het pro
ject Meerstad en de daaraan gekoppelde herziening van de Grondexploitatie Meerstad 2011 ("Meer
stad: Vernieuwd, verstandig en met vertrouwen vooruit"', kenmerk RO 11.2872651). Met dit besluit 
zijn forse maatregelen getroffen om Meerstad op de toekomst voor te bereiden. Door de econo
mische crisis was het noodzakelijk Meerstad op meerdere onderdelen aan te passen. Hierbij zijn 
zowel de orgemisatie/samenwerking (afscheid van alle andere partijen), de ontwikkelingsstrategie 
(flexibel werken van klein naar groot en gericht op kansen in de markt) als ook de grondexploitatie 
aangepast. 
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De belangrijkste aanpassingen in de grondexploitatie waren: 
1. het structureel verlagen van de woningbouwproductie naar uiteindelijk gemiddeld 250 woningen 

per jaar, met een aanloop in de eerste vijf jaren en het treffen van een financiele voorziening om 
ook drie jaar (2012 t̂ m 2014) zonder verkopen financieel te kunnen dragen; 

2. het verwerken van een groot aantal bijdragen van partijen zodat de boekwaarde verlaagd kon 
worden; 

3. het doorvoeren van bezuinigingen en andere inschatting van subsidie-opbrengsten; 
4. het hanteren van een lagere rente als gevolg van marktontwikkelingen en de mogelijkheid de 

financieringsconstructie aan te passen (van financieren onder gemeentelijke borgstelling naar 
gemeentelijke financiering). 

In de Grondexploitatie Meerstad 2011 werd al aangegeven dat het risicoprofiel ondajoks de forse 
aanpassingen erg hoog blijft. De belangrijkste risico's in de grondexploitatie zijn gerelateerd aan 
opbrengsten uit kavel verkoop voor woningbouw en bedrijventerreinen. Daamaast zijn als specifieke 
risico's en opgaven de beoogde waardevermeerding ten aanzien van plandeel Noord en de 
opbrengsten uit subsidies benoemd en gewaardeerd. Er is hier op geanticipeerd door deze risico's 
mee te nemen in het weerstandsvermogen. 

Wat is er sinds vorig jaar gebeurd? 

De belangrijkste gebeurtenis in het afgelopen jaar birmen Meerstad is de komst van nieuwe 
bewoners in het gebied en de oprichting van de Samenwerkingsschool Meeroevers. Per januari 2013 
wonen er in totaal ongeveer 300 mensen in Meerstad. Met de opening van de school in oktober 2012 
is een belangrijke stap gezet in de realisatie van de gewenste basisvoorzieningen voor de bewoners 
van Meerstad. 

In de vorig jaar aangepaste ontwikkelingsstrategie is aangegeven dat we de belofte van Meerstad aan 
de huidige en toekomstige bewoners waar wilien maken door te investeren in: 
1. de verbinding met de stad; 
2. de vaarverbinding; 
3. het aanleggen van groen. 

Naast deze drie beloften is ook bewust gekozen voor een ontwikkelingsstrategie waarbij landschaps-
contouren en grotere eenheden (potentiele woningbouwvlekken) in de basis aangelegd worden, 
zodat er vervolgens flexibel en snel ingespeeld kan worden op de kansen en behoeften in de markt. 

Over de Sontbrug zijn de investeringsbeslissingen genomen waarmee nu de realisatie van de 
belangrijke verbindingen met de stad volop in voorbereiding zijn, zodat vanaf 2016 Meerstad haar 
verbinding met stad/centrvim heeft. Binnen het project Meerstad is gezorgd voor een veilige en 
passende verbinding vanaf de ring naar Meeroevers. Hiermee wordt invulling gegeven aan de eerste 
belangrijke belofte van Meerstad, te weten de verbinding met de stad. De komende jaren wordt 
gewerkt aan verdere aankleding van deze verbinding en aan een herkenbare entree voor Meerstad. 

In 2012 is ook hard gewerkt aan het uitwerken van de tweede belangrijke belofte: een vaarver
binding. Met de realisatie van de vaarverbinding wordt het in Meerstad ook echt wonen aan open 
vaarwater en wordt het gebied ontsloten voor waterrecreatie. Bij de uitwerking van de plannen in 
2012 is geconstateerd dat daarmee ook tegelijkertijd een aantal waterhuishoudkundige werken 
uitgevoerd konden worden, die in eerste instantie pas over enkele jaren zouden worden uitgevoerd. 
Door het combineren van werken en het vervroegen van de realisatie van dit onderdeel was het niet 
alleen mogelijk om "werk met werk" te maken, maar ook om een ruimtelijk raamwerk te realiseren 
dat past bij de gekozen ontwikkelingsstrategie. 
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Ten opzichte van vorig jaar is de woningmarkt er niet op vooruit gegaan. In 2012 zijn er in Meerstad 
22 woningen verkocht. Gelet op het huidige aanbod van woningmarktsegmenten in Meerstad is dit 
in lijn met de (slechte) marktomstandigheden. Maar we zien wel kansen. Vooral in het "bijzondere" 
en/of betaalbare aanbod. In 2012 is een zeer beperkt aantal nieuwe producten in de verkoop gegaan. 
Maar dat wat in verkoop is gegaan doet het relatief goed. Zo is een nieuw eiland voor particuliere 
woningbouw met kleinere kavels in de verkoop gegaan; van de 22 kavels zijn er nu drie verkocht en 
er zijn drie betaalde opties. Van de 16 waterwoningen zijn er nu negen verkocht en daamaast drie 
opties. Ook van de energieneutrale woningen zijn er vier verkocht. Tekenen dat er nog wel bewe
ging en belangstelling in de markt is, maar het is kleinschalig en voor specifieke doelgroepen. Het 
grootste deel van de vraag richt zich op het segment tot € 250.000,--. In 2012 had Meerstad zelf 
daarvoor onvoldoende in de aanbieding. 

Bij de inrichting van de woongebieden en hun directe omgeving wordt volop rekening gehouden 
met de aanleg van groen. Zo wordt op dit moment invulling en uitvoering gegeven aan een 
zogenaamd 1.000-bomenplan. Met de aanplant van circa 1.000 bomen zal het gebied snel een groen 
en aangekleed beeld op gaan leveren. Maar nu de eerste woningen bewoond zijn, worden ook de 
eerste delen woonrijp gemaakt en wordt het geplande groen in de wijk gerealiseerd. Dit was al in de 
reeds vigerende grondexploitatie opgenomen. 

Economische omstandigheden en voortdurende onzekerheid op de woningmarkt. 

We hebben op de tegenvallende opbrengsten uit woningverkopen geanticipeerd door in de 
Grondexploitatie 2011 voor de jaren 2012 t/m 2014 een voorziening te treffen. We zijn nu een jaar 
verder en zien dat de economische crisis zich verder heeft verdiept. Op de woningmarkt zijn nog 
geen tekenen van herstel zichtbaar. Door de val van het kabinet en de daaropvolgende verkiezingen 
is er in 2012 veel onduidelijkheid en onzekerheid ontstaan op de woningmarkt. De nieuwe regering 
heeft aangegeven dat de hypotheekrenteaftrek weliswaar blijft bestaan, maar dat de het maximale 
tarief voor de renteaftrek geleidelijk zal worden verlaagd en dat de renteaflrek voor nieuwe 
hypotheken blijft, mits de lening in maximaal 30 jaar volledig wordt afgelost. De exacte uitwerking 
van de aangekondigde maatregelen zijn nog niet helder. Dit geldt ook voor een aantal andere 
onderdelen m.b.t. de woningmarkt (verhuurdersheffing, maximale huursom voor verhuurders). Door 
deze onzekerheden houden we voor de komende jaren rekening met een woningyerkoop dat zich op 
een lager niveau zal bevinden dan we eerder hadden ingeschat. We verwachten dat de plaimen van 
het kabinet om de woningmarkt in beweging krijgen pas op langere termijn resultaat zullen hebben. 

Ook op het gebied van de bedrijventerreinen zien we vooralsnog geen herstel. In 2012 is in de gehe
le gemeente Groningen afgerond 1,5 hectare aan bedrijventerreinen verkocht. In totaal was er 5 hec
tare aan verkopen begroot. Daamaast zijn in de loop van 2012 de verwachtingen van organisaties als 
het OESO, de WTO en het CPB ten aanzien van het economisch herstel naar beneden bijgesteld. 
Ook voor de ontwikkeling van de behoefte aan bedrijventerreinen schatten we daarom in dat de toe
komst er de eerstkomende jaren minder rooskleurig uitziet dan we vorig jaar dachten. 

Door de verslechterde economische omstandigheden en voortdurende onzekerheden op de 
woningmarkt verwachten we dat het perspectief voor de periode tot 2020 voor zowel de 
woningmarkt als de bedrijventerreinen slechter is dan vorig jaar was voorzien. Wij hebben deze 
gewijzigde omstandigheden verwerkt in de Grondexploitatie Meerstad 2012. 
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Aanpassingen Grondexploitatie Meerstad 2012. 

Bij elke herziening van de grondexploitatie nemen we de gehele looptijd van de grondexploitatie in 
ogenschouw. Bij het opstellen van de programmatische uitgangspvmten voor de Grondexploitatie 
Meerstad 2012 kijken we daarom verder dan de periode t/m 2014 waarvoor we de genoemde 
risicovoorziening hebben getroffen. We zijn op basis van omstandigheden zoals hierboven 
weergegeven tot de conclusie gekomen dat we de grondexploitatie op een aantal onderdelen aan 
moeten passen. We gaan er daarbij op dit moment vanuit dat het lange termijnperspectief voor 
Meerstad onveranderd is ten opzichte van de Grondexploitatie Meerstad 2011. Dit betekent dat we 
de totale omvang van de woningbouwaantallen en bedrijventerreinen in de herziene grondexploitatie 
niet hebben veranderd, maar vooral wijzigingen hebben doorgevoerd in de fasering van de uitgifte 
en de daamit voortvloeiende risico-inschatting. De wijzingen worden hieronder per thema 
weergegeven. 

Woningbouw. 
We stellen een gewijzigd schema met betrekking tot de verkopen van de woningbouw tot 2020 voor. 
Enerzijds verwerken we de verslechterde omstandigheden op de woningmarkt door gedurende een 
langere periode uit te gaan van lagere verkoopaantallen. Anderzijds gaan we in de Grondexploitatie 
Meerstad 2012 uit van een trager "ingroeitempo". Dit betekent dat we volgens de huidige inzichten 
minder snel naar het langjarig gemiddelde van 250 woning per jaar toe groeien. Schematisch ziet dat 
er als volgt uit: 

Aantal woningen/jaar 
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Concreet betekent deze aanpassing dat we in de herziene grondexploitatie uitgaan van 600 minder 
verkochte woningen in de periode tot en met 2020. Overigens geldt dat de voorziening van € 5 
miljoen die we in de Grondexploitatie Meerstad 2011 hebben getroffen voor de tegenvallende 
verkopen (het grijs gearceerde deel in bovenstaand schema) ook in de herziene grondexploitatie is 
opgenomen. 

We hebben in 2012 gemerkt dat Meerstad op dit moment te weinig aanbod heeft in het segment tot 
ca. € 250.000,--. In dat segment constateren wij wel duidelijke kansen. De bestaande planvoorraad is 
nog teveel geent op de oude ontwikkelings- en verkavelingsstrategie en biedt onvoldoende ruimte 
om snel en flexibel in te kurmen spelen op marktkansen. Om mimte te bieden voor segmenten in de 
woningmarkt waar nu geen plek voor is, heeft Meerstad behoefte aan nieuwe plan- en productie-
capaciteit. Op deze wijze kunnen we inspeien op behoeften en kansen in de huidige en toekomstige 
markt. Ook kurmen we hiermee anticiperen op een situatie waarin de woningmarkt weer aantrekt. 

Op basis van de meest recente prognoses (Primos) gaan we uit van hetzelfde langjarig perspectief 
voor Meerstad als bij de vorige grondexploitatie. Uit de Primos-prognose blijkt dat er in de periode 
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2010-2035 (de exploitatieperiode van Meerstad) voor de stad een verwachte behoefte is voor onge
veer 12.000 nieuwe woningen. 

Landschappelijk raamwerk in combinatie met de vaarverbinding. 
Zoals vermeld hebben we geconstateerd dat er bij de realisatie van de vaarverbinding kansen zijn 
om "werk met werk" te maken. Door de vaarverbinding te combineren met een landschappelijk 
raamwerk kurmen we mimte creeren voor toekomstige woningbouwontwikkeling en maken we het 
gebied op korte termijn aantrekkelijk voor recreatief gebmik voor zowel bewoners als niet-
bewoners. Hiermee kunnen we als project onafhankelijk opereren en naar onze mening beter en 
sneller inspeien op de kansen in de markt. Daarom is besloten deze werkzaamheden ongeveer twee 
tot drie jaar naar voren te halen in de grondexploitatie, hetgeen geen effect heeft op de totale 
investering, maar wel het moment waarop deze worden uitgevoerd. 

Bedrijventerreinen. 
In de Grondexploitatie Meerstad 2012 hebben de start van de uitgifte van bedrijventerreinen naar 
achteren in de tijd verplaatst. We verwachten nu dat we kuimen starten met de uitgifte in 2028. 
Echter, met het tien jaar opschuiven van de geplande uitgifte van de bedrijventerreinen neemt het 
risicoprofiel sterk toe. In totaal is voor dit onderdeel in de grondexploitatie rekening gehouden met 
een resultaat van € 20 miljoen. We schatten in dat de kans 25% is dat dit risico zich voor gaat doen 
en stellen daarom voor het risicoprofiel voor Meerstad op basis van dit onderdeel met € 5 miljoen te 
verhogen. Bij de financiele consequenties van dit raadsbesluit gaan we in op de effecten hiervan. 

Overige aanpassingen. 
Naast bovengenoemde aanpassingen zijn er op basis van de gewijzigde omstandigheden nog een 
aantal kleinere aanpassingen in de Grondexploitatie Meerstad 2012 doorgevoerd. Dit zijn: 
- opbrengsten uit zandwinning is naar achteren in de tijd verschoven (start 2015) en tevens in 

totale omvang verlaagd van 5,5 mln m^ naar 4,5 mln m ;̂ 
- de verkopen van bestaande panden en gronden zijn later in de tijd gepiaatst; 
- de planontwikkelingskosten zijn aangepast aan het laatste werkplan van de werkorganisatie. 

Overige parameters. 
In de grondexploitatie 2012 zijn geheei in lijn met de grondexploitatie 2011 (en de daaraan 
voorafgaande grondexploitaties) de inflatiepercentages voor zowel de opbrengsten als de kosten 
nagenoeg aan elkaar gelijk gesteld. Bij vaststelling van de grondexploitatie 2010 is een uitgebreide 
(historische) analyse uitgevoerd naar de langjarige trend van beide inflatiepercentages. Deze 
analyses zijn in 2011 en nu ook weer voor 2012 bij de herziening marginaal getoetst. Omdat er geen 
veranderingen zijn opgetreden in deze langjarige gemiddelden zijn deze parameters niet aangepast. 
Op basis van de analyses van de kortere termijnen zou wellicht een aanpassing aannemelijk zijn, 
echter om consistent te blijven met eerdere grondexploitaties blijven wij aansiuiten bij de langjarige 
percentages omdat deze grondexploitatie ook een bovengemiddeld lange looptijd van 25 jaar kent. 

Verkoopstrategie en marketing. 

In de eerste helft van 2012 stonden marketing en communicatie in het teken van gebiedspromotie. 
Onder meer via billboards in de stad en via dagbladen werd Meerstad als nieuw woongebied met 
bijzondere kwaliteiten onder de aandacht gebracht. Deze aandacht voor het gebied was noodzakelijk 
vanwege de discussie rond de ontmanteling van de publiek-private samenwerking. Voor de zomer 
werd deze fase afgesloten met de Ballonfiesta, een evenement dat elk jaar weer meer toeschouwers 
trekt. 

In de tweede helft van 2012 werd de aandacht geleidelijk verlegd naar de produktpromotie. De 
waterwoningen bleken aan te slaan en ook voor de kavels op Talingeneiland was onder de 
omstandigheden veel belangstelling. Zoals eerder aangegeven bleek onder invloed van de recessie. 
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maatregelen rond hypoteekrente-aftrek en onzekerheid over toekomstig inkomen de vraag zich 
vooral te gaan richten op woningen in het prijssegment tot € 250.000,--. Promotie zonder 
daadwerkelijk aanbod is zinloos. Daarom werd de aandacht primair gericht op produktontwikkeling, 
waarbij het gebied Meerstad op ondersteunende wijze werd gecommuniceerd. 

Voor 2013 zijn de uitgangspunten voor de verkoop- en marketingaanpak van Meerstad: 
1. de USP's (unique selling points) van Meerstad worden gevormd door het water en door de 

mimte rond de woning en in de wijk; 
2. de vraag richt zich vooral op bijzondere woonprodukten (zoals waterwoningen), bijzondere 

kavels en op betaalbare/financierbare woningen tot ca. € 250.000,--;. 
3. de produktpromotie staat voorop en krijgt de meeste aandacht; de gebiedspromotie werkt 

daaraan ondersteunend; 
4. de verbeelding van Meerstad moet meer aandacht krijgen. Zonder in "blauwdmkplaiming" te 

vervaiien zal de eindbelofte van Meerstad sterker gevisualiseerd moeten worden; 
Die eindbelofte kan worden omschreven als "Vrij en ontspannen wonen, leven en recreeren aan 
de rand van de stad in een prachtige natuurlijke en mime omgeving"; 

5. periodiek richt de communicatie zich met alle produkten tot het brede publiek. 

Het woningaanbod in Meerstad zal op zeer korte termijn worden uitgebreid met starters woningen en 
met zogenaamde 'metamorfose-woningen' (eenvoudig uitbreidbare en transformeerbare woningen). 
Voor deze woningen zal naar alle waarschijnlijkheid het instrument van de starterslening kunnen 
worden ingezet. In de eerste maanden van 2013 zullen potentiele doelgroepen gericht worden 
benaderd om hen te interesseren voor Meerstad. Tevens is Kuub voomemens om op korte termijn de 
realisering van fase 1 van het cpo-project (collectief particulier opdrachtgeverschap) te starten. In de 
loop van 2013 zal het aanbod verdere worden gedifferentieerd met de Meerstad-woning voor vrije 
kavels (waarbij de koper begeleiding kan krijgen bij alle aspecten van bouwen, financieren, etc.) en 
goedkopere waterwoningen. Tevens zal een pilot welstandsvrij bouwen worden opgestart. 
De marketing-activiteiten worden gericht op het effectief in de markt zetten van deze nieuwe 
produkten. 

Het aantal bezoekers aan het gebied en dan specifiek aan Meeroevers neemt duidelijk toe. Het 
huidige verkoopcentrum ligt echter te ver van Meeroevers vandaan om deze bezoekers direkt ook 
het aanbod van Meerstad te kuimen tonen. Daarmee mist Meerstad kansen. Daarom zal er in 2013 
een verkoop- en informatiepunt in Meeroevers worden gevestigd. Ook de entree van Meerstad zal 
aantrekkelij ker en herkenbaarder gemaakt worden. 

Tegelijkertijd wordt verder geinvesteerd in de aantrekkelij kheid van het gebied (1000 bomenplan, et 
cetera), de vaarverbinding en recreatieve mogelijkheden. In 2013 zullen daartoe tal van werkzaam
heden verricht worden. De mijlpalen in dat werk zullen verspreid over het jaar over het voetlicht 
worden gebracht. Daarmee kan de gebiedspromotie de produktpromotie ondersteunen; hierin zal de 
eindverbeelding een herkenbare rol spelen. 

Hetzelfde geldt voor evenementen en activiteiten die in Meerstad georganiseerd zullen gaan worden. 
De Ballonfiesta is het meest grootschalige evenement, maar ook de Ronde van Meerstad zal 
temgkeren. Daamaast zal een educatie/begrazingsproject met Galloways worden gestart, wordt een 
maisdoolhof gerealiseerd en zullen bijzondere gebeurtenissen als het transport van de 
waterwoningen breed getoond worden. 

Meerstad probeert plek te bieden aan de dromen van woningzoekers. Daarvoor komt Meerstad zelf 
met mogelijkheden en produkten, maar daarvoor is het ook nodig dat iedereen Meerstad kan vinden 
met zijn of haar woonwens of-idee. Meerstad luistert, begeleidt en helpt dromen te realiseren. 
Daartoe zullen vdj actief gebmik gaan maken van social media, website, etcetera. 
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Risico's en toekomstige maatregelen 

De grondexploitatie Meerstad is en blijft gekenmerkt door een hoog risicoprofiel. Het risicoprofiel is 
hoger dan gemiddeld doordat ten eerste de boekwaarde (de al gerealiseerde investeringen minus de 
al gerealiseerde opbrengsten) als hoog moet worden aangeduid. Ten tweede blijft het altijd onzeker 
in welke mate toekomstige opbrengsten uit zowel woningverkopen als verkoop van 
bedrijventerreinen kurmen worden gerealiseerd, zowel wat betreft hoeveelheid en prijsniveau. Een 
derde oorzaak is dat er in het verleden gronden zijn aangekocht waar nu een andere bestemming 
voor moet worden gezocht. 

Maar bovenal zullen we verdere acties moeten ondememen om maximale opbrengsten te genereren. 
We zijn onder andere aan de slag met: 
- produktontwikkeling en marketing (zie ook voorgaande paragraaf). In januari/febmari 2013 

worden starterswoningen en 'groeiwoningen' op de markt gebracht. In het tweede kwartaal van 
2013 zal de Meerstad-woning voor vrije kavels (incl. begeleiding) worden gelanceerd. In de 
tweede helft van 2013 wordt de pilot welstandsvrij bouwen gestart en worden goedkopere 
waterwoningen op de markt gebracht. Voorts houden we mimte voor alle aanvullende 
initiatieven met marktpotentie. Daamaast verbeteren wij in de eerste helft van 2013 de 
"vindbaarheid" van Meerstad. Met deze activiteiten moeten in 2014 minimaal 25 woningen 
verkocht kunnen worden; 

- voor Meerstad-Noord worden momenteel de mogelijkheden van een "energieleverend 
landschap" onderzocht. Eind 2013 zal worden gerapporteerd over de kansen en voorwaarden en 
over de wij ze waarop de geprognosticeerde opbrengst in Meerstad-Noord gerealiseerd zou 
kuimen worden; 

- ten behoeve van het realiseren van de vaarverbinding en het landschappelijk raamwerk zal een 
beroep worden gedaan op reguliere subsidiebronnen. Wij verwachten in de eerste helft van van 
2013 de eerste subsidie-bijdragen te kunnen inboeken. Tevens zullen wij in 2013 de verdere 
subsidiemogelijkheden en -strategie uitwerken. Wij zullen daarover na de zomer aan de Raad 
rapporteren; 

- de aard van Meerstad brengt met zich mee dat de financieringslasten in de grondexploitatie een 
dominante rol spelen. Wij zullen ons blijven inspannen om altematieve financieringsvormen te 
vinden waarmee het risico van Meerstad naar beneden gebracht kan worden. De raad zal 
hierover doorgaand (vertrouwelijk) worden geinformeerd. 

We zullen uiteraard de komende maanden en jaren de ontwikkelingen in Meerstad nauw blijven 
volgen. Gezien de huidige kritische situatie, maar met het vertrouwen dat Meerstad voorziet in een 
behoefte voor de langere termijn, achten wij het noodzakelijk en verstandig nu wel op gepaste en 
verantwoorde wijze te blijven investeren in de toekomst van Meerstad. Met name het aanleggen van 
de basisstmcturen in het landschap en daarmee het realiseren van de drie pijlers zoals ook in 2011 
opgenomen in de ontwikkelingsstrategie, zijn van groot belang om de belofte naar huidige en 
toekomstige bewoners waar te kunnen maken. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

Financiele consequenties ^ _ _ ^ 

Door de aanpassingen in de verwachte opbrengsten uit woningbouw voor 2020, het verschuiven van 
de uitgifte van de bedrijventerreinen en de overige genoemde aanpassingen zal de boekwaarde van 
het project Meerstad met € 25 miljoen moeten worden verlaagd. Voorgesteld wordt om hiertoe in 
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2012 een voorziening van € 25 miljoen te treffen. Bij het nemen van onderhavig raadsbesluit bren
gen we een kapitaalstorting in de GEMM CV van € 25 miljoen ten laste van deze voorziening. Bij 
de rekening 2012 wordt aangegeven waar de vorming van deze voorziening uit wordt gedekt, waar
bij het voorstel zal zijn om dit te doen uit de reserve grondzaken. 

Daamaast stellen we voor om de voorziening van € 5 miljoen die is getroffen voor de tegenvallende 
opbrengsten uit de woningverkopen net zoals in de Grondexploitatie Meerstad 2011 onderdeel te 
laten zijn van het benodigde weerstandsvermogen. 

Zoals weergegeven wordt het risicoprofiel van het onderdeel bedrijventerreinen met € 5 miljoen 
verhoogd door het toegenomen risico m.b.t. de uitgifte van de terreinen. Echter, door het aanpassen 
van de boekwaarde van het project met € 25 miljoen wordt het risicoprofiel van het totale project 
verlaagd. Dit betekent dat het benodigde weerstandsvermogen voor Meerstad per saldo op hetzelfde 
niveau blijft als in 2011. Bij de jaarrekening 2012 zullen we hier nader op ingaan. 

Realisering en evaluatie 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester an wethoudac^an Groningen, 

3ster, 
Ier) Rehwinkel 

de secretaris, 
drs. M.A. (Maarten) Ruys 
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27 februari 2013. 

Nr. 8a. 

Grondexploitatie Meerstad 2012. 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 januari 2013 

(GR 13.3476105); 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

I.   de Grondexploitatie Meerstad 2012 vast te stellen voor de verdere ontwikkeling van 

  Meerstad; 

II.  de kapitaalstorting van € 25 miljoen ten laste te brengen van de in 2012 gevormde 

 voorziening voor Meerstad; 

III.  de budgetten voor het jaar 2013 zoals opgenomen in deze grondexploitatie vast te 

 stellen als kader voor de projectorganisatie; 

IV. geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijlage 1 bij dit raadsvoorstel 

 overeenkomstig artikel 25, lid 3 Gemeentewet. 

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 27 februari 2013. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

drs. A.G.M (Toon) Dashorst. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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(Publieks-)samenvatting 

Het Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2013 (MJP) beschrijft onze doeien voor de 
woningmarkt voor de komende jaren. Dit is ondertussen het derde Meerjarenprogramma Wonen dat 
in tijden van crisis verschijnt. Daamaast hebben we met dit Meerjarenprogramma ook nog eens te 
maken met de voorgestelde maatregelen uit het regeerakkoord Rutte II. De gevolgen van de crisis en 
het regeerakkoord zijn nog niet volledig te overzien, maar het is wel duidelijk dat dit forse 
consequenties zal hebben voor onze doelstellingen op de woningmarkt. Ondanks deze 
ontwikkelingen continueren wij de ingezette lijn uit de vorige Meerjarenprogramma's. Uitgangspunt 
is om een ieder zoveel mogelijk naar zijn zin in de stad te laten wonen. Het vergroten van de keuze-
mogelijkheden in wijk, wooimiilieu en woningtype staat daarbij voorop. De focus ligt daarbij op de 
doelgroepen jongeren, gezirmen en ouderen en op dezelfde speerpunten. Inhoudelijk zijn deze 
doeien naar onze mening nog steeds de beste koers. De woningmarkt van Groningen staat er ten 
opzichte van andere delen van Nederland nog steeds beter voor. We zullen de komende tijd nog 
meer moeten kijken hoe wij onze doeien willen realiseren. Dit betekent in ieder geval meer focus 
aanbrengen en prioriteiten steilen en maatregelen nemen die het grootste effect hebben op de 
realisatie van onze doelstellingen. Daamaast zullen we nog meer gaan samenwerken met andere 
partijen op de woningmarkt en kijken of we coalities kunnen vormen. 

Inleiding 

De basis van het Meerjarenprogramma is de Stmctuurvisie "Kwaliteit van Wonen 2010 - 2020". 
Hierin is aangekondigd dat er jaarlijks een Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen komt. 
Daarin wordt aangegeven, op basis van de gestelde doeien, welke concrete maatregelen getroffen 
worden om in te spelen op de actuele ontwikkelingen op de woningmarkt. Het betreft ondertussen 
het derde Meerjarenprogramma Wonen, waarin de voortgang wordt getoetst van de beleids-
uitgangspunten uit de vorige Meerjarenprogramma's. Daar waar nodig passen we doeien of 
beleidsmaatregelen aan. Hiermee hebben we een actueel kader voor de komende vier jaar, dat we 
elk jaar opnieuw tegen het licht houden. 

Beoogd resultaat 

We willen een stad zijn met een voortreffelijk woonklimaat waar voor iedereen plek is. We streven 
daarom naar een gevarieerd woningaanbod in aantrekkelijke wijken die ruimte bieden aan alle 
bevolkingsgroepen en leefstijlen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat we kwaliteit 
belangrijker vinden dan kwantiteit. Voor wat betreft de doelgroepen ligt de focus op jongeren, 
gezirmen en ouderen. De doeien die we hebben geformuleerd zijn vertaald en meetbaar aangegeven 
in de begroting 2013 onder het programma Wonen. 

Kader 

Het voorstel komt voort uit de afspraken rondom de Stmctuurvisie "Kwaliteit van Wonen 2010 -
2020". Hierin is aangekondigd dat er jaarlijks een Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen komt. 
De doeien zoals die hierin zijn vastgelegd zijn vertaald in onze begroting voor 2013. Daamaast 
betreft het Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen een uitwerking van het jaarlijkse Meerjaren 
Uitvoeringsprogramma Stmctuurvisie 2013-2016 (MUST). Onderdeel van het MUST zijn naast 
Wonen de verschillende sectorale meerjarenprogramma's zoals Verkeer en Vervoer, Groningen 
geeft Energie en Onderhoud en beheer openbare ruimte. Met de aanbiedingsbrief "Meerjaren 
Uitvoeringsprogramma Stmctuurvisie" (MUST) hebben wij u geinformeerd over de hoofdiijnen van 
dit integrale uitvoeringsprogramma tegen de achtergrond van de belangrijkste ontwikkelingen op 
nationaal en stedelijk-regionaal niveau. In de aanbiedingsbrief is aangekondigd dat de verschillende 
meerjarenprogramma's in het mimtelijk domein separaat aan de raad worden toegezonden. 
Het Meerjarenprogramma Wonen is een van de programma's. 

In het Prinsenhofakkoord 2012-2014 hebben we afgesproken dat we geen radicale beleids-
wijzigingen doorvoeren en dat de ontwikkelde ambities overeind blijven. Het bestrijden van de crisis 



 

Raadsvoorstel - Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2013

152

en de gevolgen daarvan vraagt juist om structuurversterkende maatregelen zoals die in de 
stmctuurvisie zijn aangekondigd. De ambities en opgaven van de Stmctuurvisie Stad op Scherp 
(2009) blijven daarmee van kracht. Uitgangspunt blijft dat de basis op orde moet zijn, niet alleen wat 
betreft de leefbaarheid van de wijken, maar ook financieel. 

Argumenten/afwegingen 

Door vaststelling van het Meerjarenprogramma Structuurvisie 2013 geven we aan dat we ons blijven 
inzetten om voor iedereen die dat wil, de mogeiijkheid te bieden in de stad te kurmen wonen. We 
houden, zoals we ook in het Prinsenhofakkoord hebben vastgelegd, vast aan de doeien die we tot nu 
toe hebben geformuleerd omdat we dit inhoudelijk nog steeds de beste koers voor de stad vinden. 
Door de crisis van de afgelopen jaren en nu ook door het nieuwe regeerakkoord hebben we onze 
doelstellingen tot op heden echter niet op alle fronten gerealiseerd. We zien bijvoorbeeld dat onze 
woningbouwambitie de komende jaren sterk onder druk komt te staan en vooral voor wat betreft 
jongerenhuisvesting en nieuwbouw. In de raadsbrief over de ontwikkelingen Bouw Jong 
(RO 12.3388741) heeft u kurmen lezen dat we samen met de corporaties blijven optrekken om de 
gezamenlijke ambities voor jongerenhuisvesting te realiseren. Echter, als de financiele basis onder 
de plannen voor BouwJong wegvalt, is het voor corporaties heel lastig om studentwoningen te 
bouwen. Dit geldt ook voor woningen in vooral de vrije sector huur en de koopsector. In de GREX-
brief hebben wij u onder andere geinformeerd over de herziening van enkele grote lopende 
grondexploitaties. Het voorliggend Meerjarenprogramma Wonen is gebaseerd op de nieuwe regio
nale afspraken omtrent de woningbouwprogrammering. De doorwerking van deze afspraken in de 
stedelijke woningbouwprogrammering heeft ook de basis gevormd voor de herziening van de 
grondexploitaties die in december 2012 in uw raad is besproken. 

Zoals aangegeven in de MUST-brief weet niemand hoe lang de gevolgen van de crisis nog door 
zullen werken, maar voorlopig hebben we er nog mee te maken, getuige ook het nieuwe 
regeerakkoord. Dat zet onze programma's meer of minder tussen haakjes. Wij kunnen immers de 
markt niet maken. Maar we willen in de tussentijd wel doen wat mogelijk is, zodat we ook in de 
stedelijke regio Groningen-Assen er klaar voor zijn als de markt weer aantrekt. In het Meerjaren
programma zijn de acties benoemd die we daarvoor gaan nemen, zoals: 
1. inzetten op gewenste woonmilieus als "Samen in de stad" en "Ruim en Buiten"; 
2. prioriteiten steilen in plannen en projecten; 
3. stimuleren van nieuwbouw (ontwikkelingstrategie Meerstad, nieuwe programma's); 
4. aanvalsplan woningproductie (inclusief versnellen van de BouwJong-opgave). 

Verder gaan we opnieuw startersleningen verstrekken en nieuw instmmentarium onderzoeken, 
hebben we een aantai locaties voor collectief particulier opdrachtgeverschap in ontwikkeling en we 
liggen op koers voor wat betreft de energiebesparing in de corporatieve woningvoorraad. We hebben 
positieve gesprekken gevoerd met beleggers en zullen de komende tijd kijken of we interessante 
coalities met partijen kunnen vormen. 

lyiaatschappelijk draagvlak/part ic ipat ie 

Het Meerjarenprogramma Stmctuurvisie Wonen 2013 is afgestemd met de corporaties die actief zijn 
in onze stad. Zoals aangegeven zullen we bij de uitwerking nadmkkelijk de samenwerking en 
afstemming gaan zoeken met alle partijen die actief zijn op onze woningmarkt en coalities proberen 
te smeden. Daarbij zullen we ook de bewoners van onze stad betrekken. 

Financiele consequenties 

De doeien in het Meerjarenprogramma Stmctuurvisie Wonen 2013 en de financiele consequenties 
zijn verwerkt in de begroting 2013. 
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Realisering en evaluatie 

Het Meerjarenprogramma Stmctuurvisie Wonen is een continu programma dat elk jaar met een vol
gend Meerjarenprogramma wordt geactualiseerd. Daar waar nodig passen we doeien of beleidsmaat
regelen aan. Voor wat betreft Jongerenhuisvesting informeren wij u twee keer perjaar over de ont
wikkelingen met de monitor Jongerenhuisvesting. 

Met vriendelijke groet, 
bi/(rgeia?lifeester en wethouders van Gromngen, 

^meester, 
(Peter) Rehwinkel A. (Maarten) Ruys 
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1. INLEIDING 
In de aanbiedingsbrief over het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Stmctuurvisie (MUST) is 
aangekondigd dat de verschillende meerjarenprogramma's in het mimtelijk domein 
gescheiden aan uw raad worden toegezonden. Het Meerjarenprogramma Wonen is een van de 
programma's en wordt u hierbij aangeboden. 

De basis van het Meerjarenprogramma is de Structuurvisie "Kwaliteit van Wonen 2010 -
2020". De centrale doelstelhng van ons woonbeleid is om een ieder zoveel mogelijk naar zijn 
zin in de stad te laten wonen. Het vergroten van de keuzemogelijkheden in wijk, woormiilieu 
en woningtype staat daarbij voorop. De komende jaren ligt de nadruk daarom meer op 
kwaliteit dan op kwantiteit. We richten ons vooral op toevoegingen in specifieke segmenten, 
het functioneren van de bestaande voorraad en de samenhang met voorzieningen. 

Dit is het derde Meerjarenprogramma Wonen. En sinds de uitgebroken bankencrisis in 2009, 
ook het derde programma in moeilijke tijden op de woningmarkt, zoals in de aanbiedingsbrief 
van het MUST wordt geschreven. Onlangs is daar ook het nieuwe regeerakkoord bij 
gekomen. We weten niet hoe lang we de gevolgen van de crisis nog zullen ondervinden. De 
gevolgen van het regeerakkoord zijn op dit moment ook nog niet volledig te overzien. Het is 
wel duidelijk dat als het huidige regeerakkoord ongewijzigd wordt uitgevoerd, dit forse 
consequenties heeft voor het investeringsvermogen van de corporaties. Dit zal gevolgen 
hebben voor onze doelstellingen op het gebied van jongerenhuisvesting, stedelijke 
vemieuwing en ons nieuwbouwprogramma van" koopwoningen. Wij zullen daarom de 
uitwerking van de plannen nauwlettend in de gaten houden en zijn voomemens vol energie en 
met inzet van beschikbare middelen de problemen op de woningmarkt op te pakken. 

We brengen met de corporaties nu in beeld wat het huidige regeerakkoord de komende jaren 
. voor onze doeien op de woningmarkt betekent. Wij verwachten dit beeld begin volgend jaar te 
hebben en zullen u omstreeks juni/juli 2013 nader informeren over de maatregelen die we 
kunnen nemen. Voor zover we de consequenties nu wel kunnen overzien infonneren wij u 
hierover in dit Meerjarenprogramma. 

Net als vorigjaar wordt de voortgang van de beleidsuitgangspunten zoals geformuleerd in het 
vorige Meerjarenprogramma getoetst. Ondanks de crisis en de onzekerheid over de gevolgen 
van het regeerakkoord is de focus van ons beleid ongewijzigd. Naar onze mening zijn de 
inhoudelijke speerpunten van ons beleid nog steeds de belangrijkste voor een evenwichtige 
woningmarkt. Wat wel veranderd is door de huidige situatie op de woningmarkt, is hoe we 
onze doeien willen bereiken. We moeten nog meer focussen, prioriteiten steilen en coalities 
vormen met relevante partijen op de woningmarkt. De inhoudelijke focus blijft op de 
doelgroepen jongeren, gezinnen en ouderen gericht. Groningen is een zeer jonge stad en de 
jongeren zijn een belangrijke doelgroep. Zeker in een stad met veel alleenstaanden zoals 
Groningen is het daamaast van belang om voldoende gezinnen in de stad te blijven 
huisvesten. Tot slot neemt door de vergrijzing het aantai ouderen in de stad toe. Zij wonen op 
dit moment nog voor een groot deel in eengezinswoningen en het is daarom van belang om 
voor ouderen in te zetten op de doorstroming. 

Voor het volgen van de ontwikkelingen in deze doelgroepen zijn indicatoren benoemd. Het 
was de bedoeling deze indicatoren in dit Meerjarenprogramma nader uit te werken, echter het 
maken van dejuiste verdiepingsslag blijkt meer tijd te kosten dan voorzien. Door landelijke 
invoering van de Basis Administratie Gebouwen (BAG) is ons oude woonregister niet meer 
actueel en het koppelen van de BAG aan de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) kost 
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meer tijd dan gedacht. In dit Meerjarenprogramma wordt daarom vooral ingegaan op de 
algemene ontwikkelingen van de doelgroepen en in een latere rapportage zullen we 
specifleker ingaan op de indicatoren. 

Ondanks de negatieve ontwikkelingen gaan we onze inhoudelijk doeien niet wijzigen. 
Groningen doet het ten opzichte van veel andere delen van Nederland relatief beter en wij zijn 
van mening dat onze inhoudelijke doeien nog steeds de beste koers zijn voor de stad. Zoals 
ook in de aanbiedingsbrief MUST wordt aangegeven zal het realiseren van onze doeien nog 
meer vragen om het maken van strategische keuzes en het steilen van prioriteiten. We moeten 
ons focussen op de zaken die het grootste effect hebben op het realiseren van onze doeien. We 
kunnen beter een aantai zaken goed doen, dan veel iets minder goed. Samen met de 
corporaties in de stad gaan we de kansen die er zijn zoveel mogelijk benutten. Ook gaan we 
kijken hoe we de samenwerking kurmen verbreden naar andere partijen op de woningmarkt. 
Dat neemt echter niet weg dat, gezien de financiele positie van de gemeente, wij gedwongen 
kunnen worden onze ambities bij te steilen. 

In de aanbiedingsbrief is aangegeven welke maatregelen al zijn genomen zoals de regionale 
woningbouwafspraken en de herwaardering van de grondexploitaties. In dit 
meerjarenprogramma gaan we hier nader op in. 

Leeswijzer 
Dit meerjarenprogramma begint met een beschrijving van de actuele ontwikkelingen. Het gaat 
dan over de gevolgen van de kredietcrisis, gewijzigde wetgeving en het regeerakkoord voor 
de woningmarkt. Vervolgens rapporteren wij over de lokale woningbouwproductie en de 
verkoop van nieuwbouw en bestaande bouw en aansluitend de woningmarktmaatregelen die 
we nemen om de productie en verkoop op gang te houden. Daama gaan wij in op de 
voortgang van de algemene speerpunten die in het vorige meerjarenprogramma zijn benoemd. 
Hierna volgt ons beleid voor wat betreft de doelgroepen. Bij de doelgroep jongeren is de 
actuele monitor Jongerenhuisvesting opgenomen. Tot slot geven wij een doorkijk naar de 
komende jaren en wordt aangegeven waar onze speerpunten liggen. 
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2. ACTUELE ONTWIKKELINGEN 

Inleiding 
De economische crisis heeft gevolgen voor onze woningmarkt en de voortgang in de 
doelstellingen die wij hebben geformuleerd voor onze doelgroepen. We begirmen daarom met 
een beschrijving van de gevolgen van de crisis voor de woningmarkt. 

Kredietcrisis 
De kredietcrisis die in het najaar van 2008 begon heeft grote gevolgen voor de woningmarkt. 
Er is omust op de financiele markten en banken zijn voorzichtig geworden met het 
verstreklcen van hypotheken. Voor starters en mensen die verhuizen naar een andere 
koopwoning is een aantai zaken veranderd. Bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek mag 
bijvoorbeeld nog maar de helft van de waarde van het huis aflossingsvrij zijn. Daamaast 
wordt de maximale hoogte van de hypotheek bijgesteld, waardoor mensen minder geld 
kunnen lenen dan voorheen. Het verkopen van een eigen woning is lastiger geworden en 
bovendien zijn de huizenprijzen gedaald. Soms zijn deze prijsdalingen dusdanig groot dat de 
waarde van de woning onder de hoogte van de hypotheek ligt en mensen met een restschuld 
blijven zitten. Kortom er is onrust en onzekerheid voor consumenten. 

De effecten hiervan zijn goed terug te vinden in het consumentenvertrouwen. Na het begin 
van de Icredietcrisis in 2008 leek dit enigszins op te krabbelen, maar vervolgens is het 
vertrouwen verder gedaald. Het consumentenvertrouwen lag medio 2012 (index -40) op het 
laagste punt over de afgelopen 10 jaar. 
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Gevolg van bovenstaande ontwikkelingen is dat er weinig beweging is op de woningmarkt. 
Dat consumenten de hand op de knip houden blijkt onder andere uit het aantai transacties dat 
door de NVM wordt bijgehouden. In de periode dat het consumentenvertrouwen positief was, 
was het aantai transacties per kwartaal in Nederland tussen de 35 en 40 duizend. Op het 
dieptepunt van het consumentenvertrouwen begin 2009, was het aantai transacties bijna 
gehalveerd naar 20 duizend per kwartaal. In Groningen is het aantai transacties ook gedaald. 
In het derde kwartaal van 2012 is het aantai transacties ten opzichte van het derde kwartaal 
2011 met 28,2% gedaald. In Nederland is het aantai transacties in diezelfde periode met 
25,3% gedaald. 
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De verkooptijd in Groningen van bestaande woningen ligt overigens nog steeds onder het 
landelijke gemiddelde. In het derde kwartaal van 2012 was de gemiddelde Nederiandse 
verkooptijd 185 dagen. In Groningen is dit gemiddeld 92 dagen. Hieruit blijkt dat de stad het 
nog relatief goed doet. 

Daamaast zijn er enkele wetwijzigingen die effecten hebben op de woningmarkt. Dit zijn de 
aangepaste Woningwet en de Huisvestingswet waar we hieronder kort op ingaan. 

Landelijke wetswijzigingen 
Woningwet 
Op 12 mei 2011 is het wetsvoorstel Herziening Woningwet naar de Tweede Kamer gestuurd. 
Kern is dat een nieuwe autoriteit financieel toezicht gaat houden op woningcorporaties, een 
aantai bevoegdheden blijft een ministeriele verantwoordelijkheid. Corporaties moeten een 
scheiding aanbrengen tussen de taken die zij met staatssteun uitvoeren, de Diensten van 
Algemeen Economische Belang (DAEB) en activiteiten zonder staatssteun. In het 
wetsvoorstel onderstreept het Kabinet de rol van corporaties bij de uitvoering van de 
woonopgave van gemeenten. Daarvoor zijn concrete afspraken tussen gemeenten en 
corporaties nodig. 

Staatssteun 
In het wetsvoorstel is ook de primaire taak voor corporaties benoemd, namelijk het bieden van 
huisvesting aan huurders met een inkomen tot € 34.229 (waarschijnlijk wordt dit verhoogd tot 
€ 38.000) en maatschappelijk vastgoed zoals buurthuizen of brede scholen. Daarvoor blijft 
staatssteun beschikbaar. Bij overige activiteiten kan de corporatie een rol spelen, zoals bij 
huisvesting van middeninkomens met de bouw van duurdere huur- en koopwoningen. 
Voorwaarde is dat dit plaatsvindt zonder staatssteun en onder gelijke condities met 
commerciele partijen. 

Huisvestingswet 2012 
De nieuwe Huisvestingswet biedt gemeenten een instrumentarium om in te grijpen in de 
woonruimteverdeling en de samenstelling van de woomuimtevoorraad. Hiermee kunnen 
onevenwichtige en om-echtvaardige effecten van schaarste aan goedkope woonruimte 
bestreden worden en kan de leefbaarheid bevorderd worden. Met de huisvestingswet 2012 
kan lokaal beter worden ingespeeld op de sturing in dat deel van de woningmarkt waar dat 
voor nodig is. Deze sturing dient echter wel beperkt te zijn tot de goedkope 
woomuimtevoorraad. Deze sturing kan op basis van de Huisvestingswet 2012 alleen nog via 
een huisvestingsverordening. Het is in de toekomst niet meer mogelijk om dit in 
prestatieafspraken of private afspraken met projectontwikkelaars op te nemen. De nieuwe 
huisvestingswet ligt al gedurende enige tijd ter behandeling in de Tweede kamer. Onduidelijk 
is of en wanneer deze wet wordt vastgesteld. 

Regeerakkoord Rutte II 
Naast de crisis en de gewijzigde wetgeving voor de woningmarkt ligt er sinds kort ook een 
nieuw regeerakkoord. In dit regeerakkoord zijn maatregelen voor wat betreft de woningmarkt 
opgenomen. De belangrijkste zijn: 

• De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. Voor nieuwe en bestaande gevallen wordt het 
maximale aftrektarief vanaf 2014 teruggebracht naar het tarief van de derde schijf Dit 
gebeurt in stappen van een half procent perjaar; 

• De hypotheeki-ente blijft vanaf 2013 voor nieuwe gevallen aftrekbaar, mits de lening 
in maximaal 30 jaar en ten minste armuTtair wordt afgelost; 



 

Raadsvoorstel - Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2013

160

De gunstige leningsvoorwaai'den voor starters van de Stichting Volkshuisvesting 
Nederland worden uitgebreid; 
Invoering van de verhuurdersheffing, waardoor verhuurders met meer dan 10 
verhuurobjecten een bijdrage aan de huurtoeslag moeten gaan doen; 
Verhoging van de bijdrage door corporaties aan het centraal fonds naar 5% (vanwege 
o.a. Vestia affaire); 
Het WWS-puntensysteem voor woningwaardering vervalt. Corporaties mogen nog 
maar 4,5%) van de WOZ-waarde aan maximale huur vragen; 
Verhuurders mogen gaan werken volgens de huursombenadering (hiermee krijgt niet 
elke woning dezelfde huurverhoging); 

• Inkomensafhankelijke huurverhoging (extra huurverhoging voor huishoudens met een 
inkomen tussen de € 34.229 - en € 43.000 en van meer dan € 43.000,-). 

Gevolgen voor de woningmarkt 
De crisis, de landelijke wetswijzigingen en het regeeraldcoord hebben zoals al werd 
aangegeven gevolgen voor de woningmarkt. We zien vooral een verschuiving in de positie 
van de corporaties. In voorgaande jaren werd door de corporaties nog tussen de 70 tot 80% 
van de nieuwbouw in onze stad gerealiseerd. Dit zal de komende jaren echter veranderen, 
doordat het investeringsvermogen van corporaties fors zal dalen. Dit wordt veroorzaakt door 
enerzijds de hogere kosten door de invoering van de verhuurdersheffing en de extra bijdrage 
aan het centrale fonds. Hiertegenover zouden extra opbrengsten moeten staan vanuit de 
nieuwe maatregel waarbij de maximale huur wordt gekoppeld aan de WOZ-waarde. Echter 
blijkt in de praktijk dat in de regio's waar de WOZ-waarde van de woningen laag ligt, de 
huren juist zullen moeten verlaagd in plaats van verhoogd. Daarnaast wordt er door de 
Rijksoverheid ook uitgegaan van meeropbrengsten voor corporaties via de 
inkomensafhankelijke huurverhoging bij huishoudens met een inkomen boven de € 34.229,-. 
Echter is dit voor Groningen geen uitkomst, gezien de relatief lage aantallen van deze hogere 
inkomensgroepen die de corporaties huisvesten. Hierdoor neemt het investeringsvermogen 
van corporaties nog verder af 

Dit heeft vooral gevolgen voor de realisatie van jongerenhuisvesting, omdat die 
wooneenheden vaak een lage WOZ-waarde hebben en de huidige huren hierdoor soms 
worden gehalveerd. Los van het feit dat studentenhuisvesters hierdoor financieel in de 
problemen komen, haalt de maatregelen de financiele basis onder nieuwbouwprojecten weg, 
waardoor deze niet meer van de grond komen. 

In Groningen hebben woningcorporaties Lefier, de Huismeesters en Nijestee aangegeven 
vooralsnog de ontwikkeling van de Bouwjong-projecten 'on hold' te zetten, in afwachting van 
de concrete uitwerking van de aangekondigde maatregelen. Ook de Groninger corporaties 
zien geen mogelijkheden om op basis van de nieuwe maatregelen kwalitatief hoogwaardige 
jongerenhuisvesting te ontwikkelen. De huuropbrengsten van nieuwe complexen zijn dan te 
gering om projecten voor jongerenhuisvesting te kunnen financieren. Dit geldt overigens niet 
alleen voor projecten op het gebied van jongerenhuisvesting. Ook andere 
investeringsprojecten worden door de corporaties kritisch bekeken, bijvoorbeeld de 
woningverbetering (en verduurzaming) 

Om nog middelen te kunnen genereren als corporaties wordt de verkoop van bestaande 
woningen steeds bepalender. De verkoop van bestaand bezit loopt zoals wij van de 
corporaties hebben begrepen nog redelijk, maar ook dit staat onder druk. Dit noopt de 
corporaties om de hele bedrijfsvoering (van investeringen in nieuwbouw en renovatie, tot de 
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eigen organisatie) onder de loep te nemen. De onzekerheid over de uitwerking van het 
regeerakkoord maakt dit geen gemakkelijke opgave. Overigens is het aantai te verkopen 
sociale huurwoningen in verhouding tot de totale omvang van de sociale 
huurwoningenvoorraad beperkt en wordt er ook nog sociale huur toegevoegd, onder andere 
met zelfstandige jongerenhuisvesting. 

We zijn in overleg met de genoemde corporaties over de voorgestelde maatregelen en de 
gevolgen daarvan voor onze stad. Daarbij is naar elkaar uitgesproken dat onze gezamenlijke 
ambities op het gebied van jongerenhuisvesting rechtovereind blijven staan en dat we er alles 
aan zullen doen om projecten mogelijk te maken. Zoals in het coalitieaklcoord is afgesproken 
komt er een plan voor het versnellen van de jongerenhuisvesting. In de monitor 
Jongerenhuisvesting komen we bij het onderdeel BOUWJONG hierop temg. Verder gaan we 
ons als stad ook richten op de kansen om bestaand vastgoed te benutten door bijvoorbeeld 
omvorming of doelgroep wijziging. 

In de volgende paragraaf laten wij de actuele woningbouwcijfers zien over 2011 en de 
prognose voor 2012 (er is altijd sprake van enige vertraging in verwerking van de cijfers, 
waardoor er op het moment van schrijven voor 2012 nog geen volledig overzicht is). 

Woningbouwproductie 2011 en prognose 2012 
In 2011 zijn er 953 woningen gebouwd. Wij verwachten voor 2012 uit te komen op een 
productie van 872 woningen. In 2011 hadden de corporaties een belangrijk aandeel in de 
totale productie, met 711 woningen (75%). In 2012 hebben de corporaties wederom een 
belangrijk aandeel in de nieuwbouw met naar verwachting 71 %o van de totale nieuwbouw. 
Van de 953 woningen in 2011 is 92% gebouw in de bestaande stad en 8% in de nieuw uitleg 
(zoals Meerstad en Reitdiep). In de bijlage vindt u een uitgebreid overzicht van de nieuwbouw 
in 2011 en de prognoses voor 2012. 

Verkoopcijfers Nieuwbouw 
Het aantai verkochte woningen in Groningen is in 2011 ongeveer gelijk aan 2010. In 2010 
zijn 232 nieuwbouwwoningen verkocht en in 2011 zijn er zeven meer verkocht, namelijk 239. 
Er zijn de afgelopen tijd meer grondgebonden woningen verkocht dan appartementen. De 
verkoopcijfers van het eerste halfjaar in 2012 liggen lager dan de verkoopcijfers uit dezelfde 
periode een jaar eerder. Het tweede halfjaar is tot dusver lager dan voorgaande jaren. 

De grondgebonden woningen die verkocht zijn liggen net als in 2010 veelal in biimenstedelijk 
gebied. Projecten die opvallen zijn ZON 1̂  fase (CPO project), Meerstad waterfrontwoningen, 
Corthingborg en De Hoogte. 
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VerkooD van nieuwbouw in Groninsen 

igrondgebonde 

2005200520062006200720072008200820092009201020102011201120122012 

I II I II I II I II I II I II I II I II* 

*) Cijfers niet volledig 

In Meerstad is in.2012 een beperkt aantai nieuwe producten in de verkoop gegaan. Dit 
beperkte aantai verkoopt relatief goed. Zo is een nieuw eiland voor particuliere woningbouw 
met kleinere kavels in de verkoop gegaan; van de 22 kavels zijn er nu 3 verkocht en er zijn 3 
betaalde opties. Van de 16 waterwohingen zijn er nu 7 verkocht en daamaast 3 opties. Ook 
van de energieneutrale woningen zijn er 4 verkocht. Deze verkoopcijfers tonen aan dat er nog 
wel beweging en belangstelling in de markt is, maar het is kleinschalig en voor specifieke 
doelgroepen. 

Ontwikkelingen in bestaande voorraad 
Op basis van NVM cijfers blijkt het aantai transacties in Groningen in het eerste kwartaal van 
2012 te zijn gedaald tot 368. In het eerste kwartaal van 2011 waren dit nog 424 transacties. 
Het tweede kwartaal van 2012 kende een opleving tot 411 woningen. Cijfers over het derde 
kwartaal van 2012 zijn nog niet definitief, maar laten een daling zien naar ongeveer +/- 350 
woningen. Het aantai te koop staande woningen neemt per kwartaal toe. In het derde kwartaal 
van 2011 stonden nog 1486 woningen te kopen. In het derde kwartaal van 2012 is dit aantai 
opgelopen tot 1.703 woningen. 

Lokale woningmarktmaatregelen 
Hieronder gaan we in op de maatregelen die we nemen om de woningbouwproductie en de 
verkoop te stimuleren. Tevens gaan we daarbij in op de stand van zaken rond de maatregelen 
die in het vorige meerjarenprogramma al waren aangekondigd. 

1. Regionale woningbouwafstemming 
In de structuurvisie gingen wij uit van een bandbreedte van 950 - 1350 aan 
nieuwbouwwoningen. In de Regio Groningen-Assen is in 2011 afgesproken om te komen tot 
regionale woningbouwafstemming. Wij hebben u hierover met de MUST-brief al enkele 
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malen geinformeerd. Voor de stad betekenen deze afspraken dat we tot 2020 uitgaan van een 
taakstelling van ca. 600 woningen perjaar, exclusief jongerenhuisvesting. 

In het kader van de afspraken gaat de regio verder onderzoeken, welke maatregelen kunnen 
worden genomen om de woningmarkt op gang te houden. De regio gaat bijvoorbeeld 
altematieve verdiencapaciteit onderzoeken, een CPO- en een duurzaamheidsfonds instellen en 
de mogelijkheden voor regionale startersleningen verkennen. Deze afspraken worden 
opgenomen in een nog op te steilen regionale woonvisie. 

2. Startersleningen 
Om starters op de woningmarkt te ondersteunen verstrekt Groningen sinds juni 2012 weer 
startersleningen via het Stimulerlngsfonds Volkshuisvesting (SVn). De vraag naar deze 
leningen is groot. Op 18 oktober was het voor 2012 beschikbaar gestelde budget van 
€ 1.570.000,- volledig aan aanvragen (53) toegewezen. Om het budget volledig te kurmen 
gebruiken, kunnen aangehouden aanvragen op een wachtlijst worden geplaatst. Wanneer er in 
het budget 2012 weer ruimte ontstaat doordat bijvoorbeeld leningen lager vastgesteld worden 
dan de maximale € 30.000,- of wanneer aanvragen worden ingetrokken, kunnen aangehouden 
aanvragen alsnog in behandeling worden genomen. De aanvragen zijn hoofdzakelijk 
ingediend voor de aankoop van bestaande woningen (83%) met zowel voor de nieuwbouw als 
voor de bestaande woningen, een gemiddelde koopprijs van circa € 130.000,-. De gemiddelde 
hoogte van de toegekende leningen bedraagt € 25.000,-. 

3. Koopgarant / Garantieregelingen 
De koopgarant / garantieregelingen die tot nu toe vooral door de corporaties werden 
gehanteerd zijn weinig succesvol gebleken. De uitvoering van deze regelingen kost veel tijd 
en weinig mensen maakten er gebruik van. De meeste corporaties zijn daarom met de 
regelingen gestopt. Wij steilen voor om hier geen verdere energie in te steken. 

4. Klant weer koning 
Zoveel mogelijk voldoen aan de woonwensen van huidige en toekomstige bewoners van de 
stad Groningen, is een van de belangrijkste uitgangspunten van ons beleid. (Collectief) 
Particulier opdrachtgeverschap (CPO) is een van de middelen om dit uitgangspunt te 
concretiseren. We willen minimaal 10 % (collectief) particulier opdrachtgeverschap 
realiseren. Hiervoor is onder andere het aanvalsplan CPO opgesteld en in 2012 uitgevoerd. 

In het aanvalsplan CPO zijn drie locaties aangewezen waar op korte termijn CPO kan worden 
ontwilckeld. Het gaat om de Oosterhamrikkade, Meerstad en Europapark. Bij Meerstad en de 
Oosterhamrikkade wordt het CPO proces door KUUB begeleid. Bij Europapark mochten 
bewoners zelf een organisatie kiezen en zij hebben ook voor KUUB gekozen. We zijn een 
campagne gestart getiteld "CPO: bouwen aan uw droomhuis" om CPO en in het bijzonder 
deze drie locaties onder de aandacht te brengen. De campagne is afgelopen, de verdere 
ontwikkeling van de locaties ligt nu bij de betrokken partijen. In Meerstad is ondertussen een 
concreet plan voor 10 kavels in ontwikkeling. Per 1 november 2012 zijn hiervan 3 kavels in 
optie gegeven. Voor Europapark zijn 12 geinteresseerden gevonden die een start met de 
ontwikkeling willen gaan maken. Tenslotte is er het CPO-project aan de Oosterhamrikkade 
Noordzijde waar KUUB met Jurriens enNijhuis samen een woon-werkwoning ontwikkeid 
heeft. Als gevolg van de prijs is de belangstelling nog beperkt. Bekeken wordt hoe de prijs 
van de woning verlaagd kan worden zodat hij bereikbaar wordt voor meer mensen 
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CPO in Meerstad (KUUB) 

De woningontwikkeling met behulp van CPO blijft gezien de aantallen een nichemarkt en ook 
hiervoor zit de tijd niet mee. De campagne is naar onze mening naar tevredenheid verlopen en 
heeft meer reactie opgeleverd dan verwacht. CPO blijft voor ons dan ook een belangrijk 
middel om de woningmarkt te stimuleren. We gaan ook op zoek naar andere nichemarkten die 
we kunnen gaan bedienen, bijvoorbeeld kavels voor starters in Reitdiep. 

5. Duurdere huur. 
Begin 2012 is onderzocht ofer ontwikkelingen zijn in de vrije sector huur (de duurdere huur) 
waarvan we de kansen beter kunnen .benutten. Uit interviews met institutionele beleggers, 
woningcorporaties en makelaars blijkt dat er in de gemeente Groningen een tekort is aan 
huurwoningen met een huur tussen de € 650, - en € 800/900. Vooral voor de doelgroep 
ouderen en afgestudeerden die een baan in Groningen krijgen kan dit segment interessant zijn. 
Daamaast ontvangen de grote instellingen in Groningen, zoals de onderwijsinstellingen en 
ziekenhuizen, jaarlijks veel tijdelijke werknemers. Deze 'expats' hebben tijdelijk huisvesting 
nodig, waarvoor de vrije sector zeer geschikt is. 

Institutionele beleggers zien in Groningen een potentiele markt en zijn geinteresseerd in 
uitbreiding van hun vastgoedportefeuille. Ze willen inspelen op de vraag naar huurwoningen 
in het middensegment. In de huidige marktomstandigheden is het echter lastig om 
investeringsruimte vrij te l<rijgen bij de aandeelhouders. Daarnaast worden alleen nog op 
toplocaties in binnensteden nieuwe projecten gestait. 

In 2012 hebben een aantai gesprekken plaatsgevonden met de grotere beleggers in Groningen 
(Vesteda, Amvest, Achmea etc.). Zij bevestigen dat Groningen een interessante markt voor 
hen is. Ze willen actief zijn op de markt in Groningen, echter ook wordt bevestigd dat het op 
dit moment lastig is om investeringsruimte vrij te krijgen bij de aandeelhouders. We blijven 
de contacten met de grotere beleggers onderhouden en zullen hen informeren, zodra wij 
interessante locaties voor duurdere huur zien. 

6. Gemeentelijk Ontwikkelbedrijf 
Na de succesvolle ontwikkeling van Park Rehdijk heeft de gemeente zelf in Meerstad 
Waterwoningen ontwikkeid. Omdat in de huidige marktsituatie steeds meer projecten blijven 
liggen, gaan we de komende periode kijken of op deze wijze nog meer projecten kunnen 
worden los getrokken. Zo willen we een bijdrage aan ons stedelijk (woon)programma leveren. 
Dit betekent nog niet dat we daadwerkelijk een ontwikkelbedrijf gaan oprichten in de brede 
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zin van het woord. Wel vervullen we hiermee min of meer de rol van projectontwikkelaar. 
Vooralsnog blijven we dit selectief doen en moet het financiele risico daarbij beperkt zijn. 
In de komende periode zullen we nadrukkelijk nagaan of we in plaats van deze ad-hoc 
aanpak, niet beter over kunnen stappen naar een meer gestructureerde aanpak. Een aanpak 
waarbij we veel meer projecten oppakken die in het kader van brede gebiedsontwikkeling van 
betekenis zijn voor de stad. Dan komt ook de discussie of dit middels een ontwikkelbedrijf 
moet, weer aan de orde. 

Waterwoningen Meerstad 

12 



 

Raadsvoorstel - Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2013

166

3. ALGEMENE SPEERPUNTEN 
In de stmctuurvisie 'Kwaliteit van Wonen" leggen we de nadmk op drie doelgroepen: 
gezinnen, jongeren en ouderen. Dit werken we in het volgende hoofdstuk uit. Naast deze 
doelgroepen richten we ons ook op een aantai algemene speerpunten, te weten duurzaamheid, 
(collectief) particulier opdrachtgeverschap, wonen boven winkels en wonen op het water. In 
deze paragraaf gaan we in op de ontwikkelingen van deze algemene speerpunten. 

Duurzaamheid 
We streven er naar om in het jaar 2035 een energieneutrale stad te zijn. In het Masterplan 
Groningen Energieneutraal zijn onze speerpunten benoemd voor de komende jaren. Er zijn 
verschillende concepten verder uitgewerkt. In de rapportage Voortgang 
uitvoeringsprogramma energie d.d. 18-10-2012 hebben wij u over de voortgang geinformeerd. 
Hieronder informeren wij u over de voortgang van aan de woningmarkt gerelateerde 
speerpunten. 

Energiebesparing bestaande voorraad 
Het is bij energiebesparing vrijwel onmogelijk om in een keer grote klappers te maken (zoals 
wel kan bij de bouw van windmolenparken of het inzetten van aardwarmte). Daarom is 
besloten om met meerdere maatregelen een klimaat te creeren waarin burgers de noodzaak 
zien van besparing en bovendien volop mogelijkheden hebben om energie te besparen. 
Hieronder enkele belangrijke projecten: 

Green Deal 
Er is een Green Deal met het rijk afgesloten met betrekking tot Woninggebonden Energie 
Investeringen (WEI). De gemeente wil daarbij voor particulieren de investering in zorme-
energie panelen voorschieten en via een woninggebonden OZB-heffing de kosten 
terugvorderen. We hebben in de voortgangsrapportage aangegeven dat we in de beslissende 
fase met het ministerie van Financien en BiZa zitten, om te onderzoeken of en hoe dit in 
regelgeving kan worden gegoten. Ondertussen is duidelijk geworden dat het Rijk de 
regelgeving hiervoor niet wil aanpassen. Er vindt nog overleg met het Rijk plaats, maar het is • 
de vraag of wij als gemeente hier nog een rol in moeten willen vervullen nu steeds meer 
partijen met financieringsconstmcties richting particulieren komen (bijvoorbeeld 
leaseconstructies). Wij informeren u over de definitieve uitkomsten van het gesprek met het 
Rijk. 

Energiebesparingsplatform 
Sinds de zomer van 2011 is het Duurzaamheidscentrum (en daarmee ook het Energie(k)loket) 
in de openbare bibliotheek gesloten. Het loket is gesloten vanwege het tegenvallende aantai 
bezoekers. Per 31 december 2012 heeft het Informatiepunt Duurzaam Bouwen (IPDUBO) 
zichzelf opgeheven. 

Vanaf januari 2013 is er dus geen plek meer in Groningen waar Stadjers terecht kunnen voor 
onafhankelijk advies op het gebied van energierenovatie. Hoewel de bekendheid en de 
bezoekersaantallen van het IPDUBO en het Energie(k)loket tegenvielen, blijft het van belang 
om de doelstelling -objectief en helder advies over energiebesparing- te realiseren. Dit willen 
wij doen door ondersteuning van het energiebesparingsplatform. 

Basis voor het energiebesparingsplatform is het Blok voor Blok consortium met daarin 
KUUB, KAW, Noordelings, TNO en Waifer. Zij hebben een subsidie van € 550.000 gekregen 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Dit bedrag is bedoeld om 
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verduurzaming van de particuliere woningvoorraad een impuls te geven. Omdat we kunnen 
profiteren van elkaars ervaring, expertise en mankracht en omdat een en ander gezamenlijk 
makkelijker te financieren is, is besloten om samen te werken met de gemeenten Leeuwarden 
en Assen. Inmiddels is het operationeel plan van het platform gereed. De belangrijkste pijlers 
in het plan zijn het slim bij elkaar brengen van vraag en aanbod door middel van een website, 
een helpdesk en een slim uitgekiend CRM systeem (customer relationship management/ 
klantenvolgsysteem). 

Grunneger Power 
Grunneger Power is een energiecooperatie voor de stad Groningen en ommeland. Zij richten 
zich op particulieren en organisaties om zelf duurzame energie op te wekken. Grunneger 
Power ontwikkelt zich snel een heeft ondertussen al 3.500 leden. 

Afspraken Corporaties - NLA 2.0 
Met de woningcorporaties zijn ambitieuze afspraken gemaakt over energiebesparing in 
corporatieve woningen. De inzet is dat in 2025 alle corporatiewoningen lage energielasten 
hebben en een gezond en comfortabel binnenmilieu. Om dit te realiseren is de afspraak 
gemaakt dat in de periode 2011- 2014 tussen de 3500 en 4000 woningen met energielabel D 
of slechter, duurzaam verbeterd worden tot minimaal label C. Dit is inclusief vervangende 
nieuwbouw en bij sloop. 

Voor de monitoring wordt gebruik gemaakt van de mutaties in de totale labelbestanden van de 
corporaties. Naast ingrijpende woningverbetering met energiebesparing worden door de 
corporaties ook maatregelen uitgevoerd puur gericht op energiebesparing. Ook labelsprongen 
door gebruik van duurzame energie zijn in de mutaties meegenomen. In 2011 is het aantai 
woningen met label D of lager met 13% gedaald tot 17.377 woningen. Dit zijn 2.680 
woningen. De grootste toename (in aantai 1.375) zit in de woningen met label B. Bijna 49%) 
van de sociale huurwoningen heeft nu een label C of beter. Met deze aantallen liggen we op 
koers voor wat betreft de afspraken. 

Naast besparing zijn verder afspraken gemaakt over: 
• de toepassing van dumrzame energie bij nieuwbouw en kwaliteitsverbetering, 
• de voorbereiding van de bouw van 100 energieneutrale nieuwbouwwoningen en de 

kwaliteitsverbetering van 100 woningen naar energierekening 0 (verwarming/ 
tap water), 

• de start van een grootschalige, duurzame energievoorziening voor bestaande woningen 
in een NLA-wijk. 

In de monitor NLA 2.0, wonen verduurzamen, rapporteren wij u over de voortgang van deze 
en overige afspraken met de corporaties. 

Energiebesparing Nieuwbouw 
Voor het realiseren van onze duurzaamheidsambitie is ook de kwaliteitsontwikkeling in de 
nieuwbouw van strategisch belang. De kwaliteitseisen in de nieuwbouw hebben uiteindelijk 
vaak hun weerslag op de normen voor bestaande woningen. Met de woningcorporaties zijn 
we bijvoorbeeld in gesprek over energieconcepten voor nieuwbouw en bestaande bouw die 
geschikt zijn voor warmtenetten en/of warmtekoudeopslag . 

In nieuwe ontwikkelingen worden woningen qua bouwconcept en energiesysteem 
toekomstbestendig. Dit betekent dat woningen voorbestemd zijn om energieneutraal te 
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worden en in sommige gunstige condities direct energieneutraal zijn. Daarvoor zetten we in 
op het aanscherpen van de Groninger Woonkwaliteit wat betreft de richting van 
energiezuinige concepten. Met onder andere (nog) betere isolatie van de schil van de woning, 
lage temperatuurverwarming en de toepassing van duurzame energie, wordt de basis gelegd 
voor energieneutrale woningen. Deze richting kan in ons kwaliteitskader, de Groninger 
Woonkwaliteit (GWk) meegegeven worden. Deze inzet leggen we voor aan de 
adviescommissie van het GWk en de bevindingen worden meegenomen in de eerstvolgende 
evaluatie. We willen deze ontwikkeling naar toekomstbestendige woningen in de markt 
ruimte bieden zonder het verstrekken van subsidies of compensatie via de grondwaarde. Dit 
betekent dat we nu ontwikkelen wat haalbaar is en conceptueel passend bij onze 
doelstellingen. 

Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) 
Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) is een van de middelen waarmee we 
tegemoet komen aan de wensen van consumenten op de woningmarkt. In het hoofdstuk 
actuele ontwikkelingen hebben wij u onder de paragraaf "klant weer koning" geinformeerd 
over de stand van zaken rondom het aanvalsplan CPO. 

Wonen boven winkels 
Sinds 2007 wordt de NV Wonen boven Winkels slapende gehouden. Begin 2012 heeft het 
college besloten tot liquidatie van de NV. De bedoeling is het bezit zo spoedig mogelijk afte 
stoten. De marktomstandigheden en ontwikkelingen op de corporatiemarkt hebben dit tot nu 
toe niet mogelijk gemaakt. Het ontwikkelen van wonen boven winkels heeft verder geen 
prioriteit in 2013. 

Wonen op het water 
Zoals in het vorige Meerjarenprogramma is aangegeven zijn het aantai geambieerde 
ligplaatsen, zoals uw raad in 2010 heeft vastgesteld, behaald. We zijn in 2011 gestart met een 
project waarin naast het onderzoek naar het beprijzen van ligplaatsen onderzocht wordt waar 
in de stad nog ruimte is voor nieuwe lig- en wisselplekken. De mimte op het water is echter 
schaars en er zijn meerdere functies die meedingen naar een plek op het water. Hoendiep en 
Meerstad zijn in dat kader speciale zoekgebieden. Begin 2013 worden de resultaten van dit 
project aan de raad aangeboden. 

Voor wat betreft de revitalisering/herontwikkeling van de woonschepenhaven zullen we tegen 
de achtergrond van het eerdere besluit in de begroting 2013 over dekking vanuit ISV nader 
onderzoek verrichten naar de gewenste aanpak van de woonschepenhaven, de benodigde 
investeringskosten alsmede de financiele dekking daarvan. 
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4. ONTWIKKELINGEN DOELGROEPEN 
In het vorige Meerjarenprogramma Wonen hebben we aangegeven welke doelstellingen we 
willen bereiken en welke middelen we willen inzetten op de specifieke doelgroepen: ouderen, 
gezirmen en jongeren. Om de ontwikkelingen van de drie doelgroepen te kunnen volgen zijn 
indicatoren benoemd. Zoals aangegeven zijn we nog bezig om hierin een verdiepingsslag te 
maken en kurmen we nog niet concreet op alle indicatoren ingaan. We beschrijven daarom in 
ieder geval de belangrijkste ontwikkelingen in de doelgroepen en waar mogelijk gaan we 
specifiek op de indicatoren in. Momenteel houden we ons beleid ten aanzien van huisvesting 
kwetsbare personen tegen het licht. In de eerste helft van dit jaar zullen we de resultaten 
presenteren. 

Gezinnen 
Het vasthouden van gezinnen is een belangrijke doelstelling van het woonbeleid van de stad. 
Zeker in een stad met veel alleenstaanden zoals Groningen is het van belang om voldoende 
gezinnen in de stad te blijven huisvesten. We streven er daarom naar dat het aantai gezinnen 
in de stad minimaal gelijk blijft in verhouding tot het aantai gezinnen in de regio. 

Ontwikkelingen 
Het aantai gezinnen neemt toe, zoals uit onderstaande tabel blijkt: 

Ontwikkeling gezinnen 
Jaar 
2010 
2011 
2012 

Aantai 
20.500 
20.825 
21.101 

Toename % 

1,6 
1,3 

Gegevens CBS en DJA, per J Januari van betreffende jaar 

Deze groei heeft zich doorgezet vanaf 1998, ook al is deze beperkt. Ook zien we dat het aantai 
gezinnen in de stad harder groeit dan het aantai gezinnen in de regio. We doen het dus goed 
als het om het aantai gezinnen in de stad gaat. Het aandeel gezinnen in de stad op de totale 
bevolking is op dit moment ca. 11%. 

Beleid 
Om gezinnen aan de stad te binden wordt er ingezet op de bouw van grote 
eengezinswoningen. We zetten daarbij in op binnenstedelijke en groenstedelijke woonmilieus 
en zorgen voor de benodigde voorzieningen op uitleglocaties. Een mooi voorbeeld hiervan is 
het project Meerstad waar in 2012 vroegtijdig een school gerealiseerd is in het eerste deelplan 
Meeroevers. 

Voor wat betreft binnenstedelijke locaties zijn veel projecten in ontwikkeling of reeds 
gerealiseerd, bijvoorbeeld Achter de Reitdijk en ZON in Paddepoel-Zuid. Meerstad is een van 
de belangrijkste projecten die inspeelt op groenstedelijke woonmilieus. Ook in Reitdiep zien 
wij nog potentie voor de ontwikkeling van kleinere deelgebieden met grondgebonden 
woningen. Tevens zien wij dat er veel belangstelling is voor collectief particulier 
opdrachtgeverschap (CPO). Tot slot zijn we met ontwikkelaars in overleg om te kijken of 
appartementenprogramma kan worden omgezet naar grondgebonden woningen. 

In 2011 zijn in totaal 953 woningen opgeleverd, waarvan circa 23% eengezinswoningen of 
vrije kavels. In 2012 zijn tot op heden 778 woningen opgeleverd en verwachten wij in totaal 
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een productie van 872 woningen, waarvan ca. 390 eengezinswoningen en/of kavels. Dit is 
44%) van de totale productie in 2012. 

Als we kijken naar de grote uitleglocaties dan zien we dat in Reitdiep in 2011 zes woningen 
zijn verkocht en in Meerstad 47 woningen en/of kavels. In 2012 zijn tot en met 1 november 
wederom zes woningen in Reitdiep verkocht en 27 woningen en /of kavels in Meerstad. 
Daarnaast zijn in 2012 eengezinswoningen toegevoegd op onder andere de locaties CiBoGa, 
Helpermaar, de Stadswerf en Cortinghborg. 

Ouderen 
Zoals in het vorige meerjarenprogramma werd aangegeven gaat het ons er uiteindelijk om dat 
de ouderen van onze stad lang goed en zelfstandig kunnen wonen, bij voorkeur in hun eigen 
wijk. Daarvoor werken we aan een samenhangend programma op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg. Dit doen we in nauwe samenwerking met alleriei partijen, waaronder de 
ouderenorganisaties. Het nieuwe regeerakkoord maakt dat we hiermee nog voortvarender aan 
de slag moeten. 

Het aandeel ouderen (55+ers) in de stad is overigens ongeveer 21%, het aandeel jongeren 
circa 28%. Groningen is dus een hele jonge stad. Desondanks willen we inspelen op de 
veranderende woningvraag onder ouderen en de doorstroming op de woningmarkt 
bevorderen. We willen daarvoor enerzijds ouderen meer verantwoordelijk maken om 
geschikte woonruimte te vinden voor als men ouder wordt. Dit kan soms in de eigen woning 
door het aanbrengen van extra voorzieningen en soms dient men te verhuizen naar een andere 
kwalitatief geschikte woning. Anderzijds zullen wij bij de nieuwbouw rekening houden met 
het bouwen van kwalitatief goede woningen voor ouderen. 

Ontwikkelingen 
In onderstaande tabel ziet u de ontwikkeling van het aantai ouderen in de stad: 

Jaar 
2010 
2011 
2012 

Aantai 55+ers 
18.962 
19.532 
19.566 

Aantai 65+ers 
21.041 
21.326 
21.959 

Totaal 
40.003 
40.858 
41.525 

De groep ouderen in onze stad groeit al jaren en zal de komende jaren nog verder groeien als 
gevolg van de vergrijzing. Ouderen worden steeds vitter en vitaler en we zien dat ook terug in 
hun gedrag op de woningmarkt. De groep senioren tussen 55 en de 65 jaar neemt nog volop 
deel in het arbeidsproces en is vaak ook op andere vlakken nog volop actief. Deze groep kiest 
vaak niet bewust voor een nieuwe woning met het oog op het ouder worden. In ons beleid 
willen we daarom meer onderscheid gaan maken in de groep 55 - 65 jaar en de 65+ers. 

In de zelfstandige woningvoorraad waren in 2011 27,8 duizend woningen waarvan de 
hoofdbewoner 55 of ouder is. Daarvan wonen 11,3 duizend huishoudens in een 
eengezinswoning die op termijn minder geschikt zou kunnen worden. Daarvan heeft 66%) de 
woning in eigendom. Zowel in de koop als de huursector zien we weinig verhuisbewegingen. 

Om onze doelstellingen op het gebied van ouderen te realiseren willen we samen met de 
ouderenorganisaties kijken hoe we ouderen goed kunnen informeren over hun woontoekomst, 
zodat ze niet voor verrassingen komen te staan als plotseling de gezondheidstoestand sterk 
achtemit gaat. Om ouderen en mensen met een beperking goed te kunnen informeren over 
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geschikte woningen en de zorg, is in 2012 jaar een gemeentelijke site 
(www, gemeente. groningen.nl/ro/wonen/zorgkaartwonen) ontwikkeid waar op adresniveau te 
zien is wat de kwaliteit van de woningen is en welke zorg er geleverd kan worden. Tevens is 
op deze site te zien waar de dichtstbijzijnde voorzieningen zijn. Zo kan een senior zich goed 
informeren over de woning, de zorg, de afstand naar bijvoorbeeld de winkels, huisarts en de 
bushalte. Naast deze site wordt er ook een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Wij willen 
meer weten wat ouderen belangrijk vinden bij het ouder worden. Naast fysieke vragen willen 
we vragen naar de behoefte aan zorg, ontmoeting en veiligheid. Het onderzoek wordt in het 2̂  
kwartaal van 2013 afgerond. 

Een speerpunt in ons ouderenbeleid is het voorkomen van eenzaamheid. We stimuleren via 
het programma Zorgen voor Morgen een intensieve samenwerking binnen een wijk door alle 
partijen op het gebied van wonen, welzijn en zorg bij elkaar te brengen. Centraal punt daarin 
zijn de Steun en Informatiepunten (STIP's) die inmiddels in 13 wijken (vorige keer 11) 
functioneren en die in een aantai wijken in ontwikkeling zijn. 

Verder streven we ernaar om de zorg zoveel mogelijk aan huis te laten komen. Met de 
plannen in het nieuwe regeerakkoord wordt dit nog duidelijker. Ouderen kunnen straks niet 
meer naar een verzorgingshuis, maar zullen zelfstandig moeten blijven wonen. 

Samen met ontwikkelende partijen gaan we het komend jaar kijken naar potentiele 
locaties/projecten. Daarnaast zijn in de samenwerkingsovereenkomst Zorgen voor Morgen 
2007, afspraken gemaakt over de afbouw van verzorgingshuisplaatsen en de verdeling van 
verpleeghuisplaatsen over de stad. We constateren dat de zorginstellingen die deze 
voorzieningen ontwikkelen, niet meer conform deze ambitie kunnen ontwiklcelen. Dit is een . 
van de redenen om in 2013 de samenwerkingsovereenkomst Zorgen yoor Morgen te herzien. 
Voordat we een nieuwe overeenkomst kunnen vaststellen moet er een nieuwe analyse 
gemaakt worden van het aantai geschikte woningen en de benodigde zorg naar aanleiding van 
de nieuwe bevolkingsprognose die dit jaar gemaakt worden. 

Jongeren 

Ontwikkelingen 
Hieronder geven wij de actuele monitor Jongerenhuisvesting weer. Bij de behandeling van de 
begroting 2013 zijn enkele moties aangenomen die betrekking hebben op jongeren en de 
campagne Leven in de Stad. Met de brief "Beantwoording moties MJP begroting 2013" 
hebben wij u een antwoord op deze moties gegeven. Het gaat dan om de moties: 

- Motie "Slagen in toetsen slaagkans" (Student en Stad, PvdA, GroenLinks en 
CDA) 
Motie "Leven in stad, gelden slimmer besteden" (Student en Stad, PvdA en D66) 

We komen op beide moties hieronder ook nog terug. Daarnaast is in een eerder stadium een 
motie aangenomen om de haalbaarheid van tijdelijke jongerenhuisvesting op het 
Suikerunieterrein te onderzoeken. Hiervoor is een quickscan uitgevoerd die u separaat is 
aangeboden met de brief "Quickscan tijdelijke jongerenhuisvesting Suikerunieterrein". 

Monitor Jongerenhuisvesting 
Bij de bespreking van de Notifies BOUWJONG! en Particuliere Kamerverhuur in uw 
raadsvergadering in februari 2011 is afgesproken dat de ontwikkelingen op het gebied van 
jongerenhuisvesting nauwkeurig zullen worden gemonitord. In november 2011 hebben wij de 
eerste monitor Jongerenhuisvesting gemaakt. Met de collegebrief 
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woningmarktontwikkelingen en monitor Jongerenhuisvesting hebben wij u op 18 juli 2012 de 
tweede monitor Jongerenhuisvesting voorgelegd. Bijgaand ontvangt u de derde monitor 
Jongerenhuisvesting als bijlage bij het Meerjarenprogramma Wonen 2013. 
Net zoals in de voorgaande monitoren gaan we achtereenvolgens in op de volgende 
onderdelen: 

1. Ontwikkeling aantai jongeren en particuliere kamerverhuur 
2. Voortgang BOUWJONG! 
3. Handhaving illegale kamerverhuur 
4. Geluidreducerende maatregelen 
5. Meldpunt Overlast 
6. Campagne Leven in Stad 

1. Ontwikkeling aantai jongeren en particuliere kamerverhuur 

Aantai jongeren en studenten in Groningen 
De afgelopen jaren is het aantai jongeren in de stad gegroeid. Per 1 januari 2012 waren er 
54.636 jongeren in de leeftijd 18 tot en met 27 jaar in de stad. 

Het aantai studenten dat staat ingeschreven bij de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool 
was op 1 januari 2012 54.079. Op basis van de inschrijvingen voor het nieuwe studiejaar 
blijkt dat het aantai studenten aan de RuG voor het eerst sinds eind jaren negentig is gedaald. 
Het aantai studenten aan de RuG is afgenomen met 813 tot 26.994. Verklaring voor deze 
daling is de extra uitstroom als gevolg van de langstudeerboete. De daling was voorzien en in 
lijn met de landelijke ontwikkeling. Het is een tijdelijke terugval, de lange termijn prognoses 
gaan nog steeds uit van groei. 

Het aantai aanmeldingen aan de Hanzehogeschool is daarentegen gestegen. Er hebben zich 
6.800 nieuwe studenten ingeschreven, 2 procent meer dan vorigjaar. Het totaal aantai 
studenten aan de hogeschool blijft 26.000. 

In de vorige monitor hebben wij u geinformeerd over het onderzoek uit 2011 dat wij zelf als 
gemeente hebben uitgevoerd. Hieruit bleek dat de vraag naar jongerenhuisvesting vooral een 
kwalitatieve vraag is. In 2012 is door Kences de landelijke monitor Studentenhuisvesting 
uitgevoerd. Kences is in 1999 opgericht als kemiiscentmm studentenhuisvesting en 
samenwerkingsverband van studentenhuisvesters in Nederland. De Kences 
deelnemers huisvesten samen ruim 70.000 studenten. Het gaat hierbij om huisvesting van 
Nederiandse studenten en studenten en docenten uit andere delen van de wereld. 

De gemeente Groningen neemt deel aan de landelijke monitor van Kences waarbij op basis 
van het landelijke model ook het aantai studenten voor Groningen wordt voorspeld. Het 
onderzoek laat voor Groningen zien dat er zowel een kwantitatieve als kwalitatieve vraag is. 
Kwantitatief zouden er tot 2015 ca. 300 - 350 woningen perjaar toegevoegd moeten worden . 
Kwalitatief is de vraag hoger met een behoefte van ca. 3.910 woomuimten tot 2020. Het 
overgrote deel van deze kwalitatieve vraag bestaat uit zelfstandige kamers (2470) en 
woningen (1230). 

Wij zien in dit onderzoek een bevestiging van de resultaten uit ons eigen onderzoek. Het 
onderzoek van Kences laat zien dat er de komende jaren nog steeds behoefte is aan 
jongerenhuisvesting en dat dit vooral een kwalitatieve vraag betreft. We zien wel dat het gaat 
om een behoefte tot 2020, terwijl wij zelf uitgaan van de periode tot 2015. Het gaat zoals 
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gezegd echter vooral om de kwalitatieve behoefte en deze ligt qua aantallen niet zo ver van 
onze eigen behoefteramingen. 

Uit overleg met corporaties en de studentenorganisaties in de stad en uit het aantai 
beschikbare kamers op bijvoorbeeld www.kamemet.nl blijkt daarnaast dat er geen sprake is 
van kamernood en dat studenten goed in staat zijn om woomuimte te vinden. Al met al 
bevestigt dit dat we moeten blijven inzetten op realisatie van kwalitatief goede 
jongerenhuisvesting. We gaan samen met de marktpartijen kijken hoe we de komende jaren 
ondanks de crisis en ondanks de gevolgen van het regeeraklcoord voor het 
investeringsvermogen van de corporaties de kansen kunnen benutten om zoveel mogelijk 
nieuwe eenheden toe te voegen. 

Onder het kopje voortgang BOUWJONG informeren wij u over de stand van zaken van de 
projecten alsmede over hoe wij de voortgang er in willen houden. 

Van de uitwonende studenten in de stad huurt 85% een woonruimte op de particuliere markt 
of van een woningcorporatie. De verhouding tussen particuliere verhuur en corporatieverhuur 
is in 2011 63%) tegen 23%. In 2009 was deze verhouding 56%) tegen 28%. Er zijn dus meer 
studenten in de particuliere verhuur terecht gekomen. Overigens stijgt het aandeel studenten 
dat huurt bij een corporatie naarmate ze ouder worden. Daarnaast is het zo dat een fors deel 
van de jongerenhuishoudens in corporatieve woningen woont. 
Per 1 maart 2012 waren er in totaal 3.631 onttrekkingsvergunningen afgegeven. Medio vorig 
jaar waren dit er bijna 3.500. De stand per 1 november is 3.737 onttreldcingsvergunningen. 
Zoals eerder aangegeven is het gemiddeld aantai kamers per onttrekking ongeveer vijf Dit 
levert de volgende aantallen op: 

Peildatum 

1 juni 2011 
1 maart 2012 
1 november 2012 

Aantai onttrekkingsvergunningen 

3.500 
3.631 
3.737 

Toevoeging aantai kamers 
door onttrekkingen 

650 
530 

Sinds maart 2012 zijn er tot op heden nog ca. 530 kamer bijgekomen in officiele 
kamerverhuurpanden. Op dit moment vindt er ook een ontwikkeling plaats waarbij woningen 
gesplitst worden naar zelfstandige eenheden waardoor er sprake is van een toename van 
jongerenhuisvesting. Omdat zelfstandige wooneenheden niet meetellen in de 15% norm, zien 
we dat op deze manier ook eenheden voor jongeren worden toegevoegd in straten die vanuit 
de 15%o norm al op slot zitten. We informeren u per brief over deze problematiek en de 
eventuele maatregelen die we kunnen nemen om dit te voorkomen. 

2. Voortgang BOUWJONG! 
De manifestatie BOUWJONG is op 25 juni 2012 met een boekpresentatie in het complex aan 
de Hofstede de Grootkade feestelijk afgesloten. 

In de vergadering van 6 juli 2012 is uw Raad vervolgens 
geinformeerd over de beoordeling van de plannen voor 
BOUWJONG en heeft u het boek "BOUWJONG, woningbouw 
voor jongeren" ontvangen. 
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Nu de manifestatie als dusdanig is afgesloten ligt de focus op de realisatie van de plannen. De 
realisatie van de plannen staat zoals eerder aangegeven onder grote druk. In Groningen 
hebben woningcorporaties Lefier, de Huismeesters en Nijestee aangegeven vooralsnog de 
ontwikkeling van de Bouwj ong-projecten 'on hold' te zetten, in afwachting van de concrete 
uitwerking van de aangekondigde maatregelen in het regeerakkoord. 

Gerealiseerd / in uitvoering 
In de vorige monitor is aangegeven welke projecten zijn gerealiseerd en welke in aanbouw 
zijn. Een actueel overzicht van de locaties treft u aan in onderstaand schema (voor het 
overzicht uit de vorige monitor verwijzen wij u naar de bijlage). 
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Zoals aangegeven staan de meeste van de bovenstaande projecten nu "on hold". Toch zijn er 
nog enkele projecten die al in gang waren gezet die in 2012 en 2013 nog worden opgeleverd. 
Zo zijn in 2012 tot nu toe 63 eenheden aan de Eendracht ZZ (Lefier) opgeleverd en 151 
eenheden in de Groenling (Lefier). 

1 
De Groenling Impressie studio 

Ondertussen is Nijestee gestart met de verbouw van het voormalige Belastingkantoor aan de 
Hofstede de Grootkade naar 96 jongereneenheden en 40 appartementen. Deze eenheden 
worden in 2013 opgeleverd. In 2013 zullen ook 135 eenheden door Nijestee aan de Zonnelaan 
worden opgeleverd. Voor 2013 is tevens de verwachting dat Nijestee de ontwikkeling van 500 
eenheden voor de Trefkoel locatie gaat oppakken. 

Aanvuilende opmerkingen met betrekking tot de individuele projecten: 
- De projecten op de voormalige Rabobanklocatie (Lefier) en de GAK-lcoatie (Nijestee) 

staan voorlopig'on hold'; 
Wijkpost Hoendiep (De Huismeesters), in principe aklcoord voor ontwikkeling met 36 
eenheden binnen het huidige bestemmingsplan. Uitvoering wordt ondanks het 
regeerakkoord opgepakt; 

- ACM-locatie: Lefier heeft opdracht gegeven om een nieuwe verkenning voor de locatie te 
laten maken. Daarbij wordt ook gekeken naar een bredere doelgroep dan alleen 
jongerenhuisvesting; 
Gembeton: Gesprekken met De Huismeester over omzetting naar een permanente 
invulling (vergelijkbaar met plan intense laagbouw) met ca. 220 eenheden lopen. 
Uitgangspunt is een flexibel concept van jongerenhuisvesting dat omgezet kan worden 
naar grondgebonden woningen; Voorlopig staat het project echter 'on hold'; 

- Voor locatie Wolters-Noordhof aan de Damsport is de verbouwing naar jongereneenheden 
ondertussen bezig en is er een exploitant; 
Cortinghborg 2 (de Huismeesters): voor de toren wordt binnenkort een 
HoogbouwEffectRapportage-procedure gestart. Vooralsnog staat het project 'on hold'; 

- Voor de NEBO-flat is een vergunning verleend voor 58 eenheden; 
- Voor de locatie Zonnelaan / Grote Beerstraat wordt nog met de initiatiefnemers gesproken 

over de haalbaarheid van het project. 
- Voor de transformatie van het Hunzerheem is een bouwaanvraag in behandeling. 
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Naast de bovengenoemd projecten in het kader van BOUWJONG hebben wij globaal in beeld 
gebracht welke andere initiatieven op dit moment lopen. We hebben hiervan op dit moment 
geen totaalbeeld, omdat lang niet voor elk initiatief medewerking of een vergurming vanuit de 
gemeente nodig is. We proberen de komende tijd dit overzicht nog verder aan te vullen: 

- Er loopt een initiatief voor het voonnalig UMCG Distributiecentmm Oosterhamrikkade; 
Oosterhamrikkade 82, Bouwbedrijf Kooi heef in maart 2012 een vergunning aangevraagd 
voor de realisatie van 32 eenheden; 
JuUensstraat 5a, de initiatiefnemer realiseert hier 118 jongereneenheden in combinatie met 
3 kantoren. De vergurming staat op het punt te worden verleend; 
Herestraat 113, het betreft een voormalig kantoorpand, waarin 19 eenheden worden 
gerealiseerd met eigen keuken en gedeeld sanitair. Een vergunningsaanvraag is ingediend; 
Professor Wiersmastraat 3, vergunning is verleend voor de bouw van 25 appartementen, 
waarvan 21 kleiner dan 50 m2 en geschikt voor jongeren; 
Vechtstraat 31, in de Vechtstraat zijn dit jaar door een particuliere initiatiefnemer 34 
zelfstandige eenheden voor jongerenhuisvesting gerealiseerd; 

- Voor de Oosterhamrikkade 76 is een initiatief in ontwikkeling voor 36 eenheden; 
- Voor de locatie SOZAWE aan de Zaagmuldersweg 530 is een initiatief in ontwikkeling 

voor 43 eenheden. 

3. Handhaving illegale kamerverhuur 
Zoals in de vorige monitor werd aangegeven wordt hard gewerkt aan de handhaving. Er 
moeten nog 600 panden worden bezocht. De verwachting is dat in totaal circa 1/5 deel van de 
kamerverhuurpanden illegaal is en niet kan worden gelegaliseerd. In totaal gaat het om ca. 
100-150 woningen en daarmee tussen de 500 a 750 studenten die andere woomuimte 
moeten vinden. De primaire verantwoordelijkheid ligt bij de verhuurder, maar we zullen als 
gemeente hier zorgvuldig mee omgaan en studenten voldoende tijd geven om andere 
woomuimte te vinden. 

4. Geluidreducerende maatregelen 
Eind 2011 is een start gemaakt met een lijst van ruim 2200 adressen waar mogelijk extra 
geluidsisolatie moet worden aangebracht. We zijn ondertussen gestart met het aanschrijven 
van eigenaren voor het uitvoeren van de geluidsreducerende maatregelen. Inmiddels zijn 700 
panden aangeschreven. Er zijn ruim 530 antwoordformulieren retour gekomen. Van deze 700 
dossiers zijn ongeveer 190 weer beeindigd omdat deze na controle van onder andere de 
gezonden antwoordformulieren niet bleken te vallen binnen de gestelde criteria of dat er al 
voldoende isolatie aanwezig was. Er zijn 170 vooraankondigingen gezonden en 22 keer een 
last onder dwangsom. 

Ondertussen wordt namens een vereniging van vastgoed beleggers een procedure voorbereid 
gericht tegen de uitvoering van de geluidsreducerende maatregelen. 

5. Meldpunt Overlast 
Zoals we in de vorige monitor al aangaven nemen wij overlast serieus. Wij hebben u de 
vorige keer geinformeerd over het aantai meidingen van studentenoverlast. We hebben over 
2012 nog geen volledig beeld, de cijfers betreffen het aantai meidingen tot en met het 2̂  
kwartaal. 
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Jaar 
2009 
2010 
2011 
t/m 2' kwartaal 2012 

Aantai meidingen 
427 
565 
595 
318 

Als we de lijn voor 2012 doortrekken is er wederom sprake van toename van het aantai 
meidingen. Het is echter wel zo dat hoe dichter we bij de zomermaanden komen, hoe meer 
meidingen worden gedaan. We vinden het daarom nu te vroeg om al uitspraken over het totaal 
aantai meidingen te doen en de redenen daarvoor. We zien wel dat het aanpakken van panden 
die veel overlast geven helpt. In het geval dat voor een dergelijk pand de vergunning wordt 
ingetrokken zien we dat meteen terug in het aantai meidingen. In een volgende rapportage 
komen we uitgebreider op de meidingen van studentenoverlast temg. 

6. Campagne Leven in Stad 
Jaarlijks is er € 200.000,- beschikbaar voor flankerend beleid, 1/3 voor de campagne Leven in 
de Stad en 2/3 voor het plaatsen van fietsklemmen. 

Het plaatsen van fietsklemmen is een succes, ondertussen zijn er bijna 4.000 klemmen 
geplaatst. In 2012 is het budget voor fietsenklemmen incidenteel aangevuld met €59.000 uit 
de middelen Fietsnota 2007 - 2008 waarvan uw raad op 25 april 2012 heeft besloten en het 
voordelige resultaat van € 86.000,- op BOUWJONG waarover uw raad op 30 mei 2012 heeft 
besloten. Dit extra geld is bedoeld om de wachtlijsten weg te werken voor het plaatsen van 
fietsenklemmen. Tevenshebben wij in 2012 besloten om, onder bepaalde voorwaarden, 
autoparkeerplaatsen op te heffen ten behoeve van het plaatsen van fietsenldemmen. In totaal . 
zullen er in 2012 bijna 1000 klemmen worden geplaatst. Hiermee is een forse slag geslagen. 
De wachtlijst is echter nog niet weggewerkt. Dit komt doordat er aanvragen blijven 
binnenkomen en het feit dat het steeds lastiger wordt om fietsenklemmen te plaatsen doordat 
de locaties waar de verzoeken voor binnenkomen steeds ingewikkelder worden. Om 
voortvarend aan de slag te kunnen blijven willen we in 2013, conform uw motie "Leven in 
stad, gelden slimmer besteden", 3/4 deel van het budget van fiankerend beleid beschikbaar 
steilen voor het plaatsen van fietsenklemmen. 

Met de campagne Leven in Stad zetten we in op een bewustwordingscampagne tussen 
studenten en stadjers om op een prettige manier samen te leven in de stad. Via Abri-posters, 
toilet-reclame, een blog en Twitter is daar de aandacht op gevestigd. Tevens is er aandacht 
voor geweest in de KEIweek, waar de focus lag op de fiets(overlast). Verder is de Bazes 
ondersteund, een goede-doelenactie van de zeven grote studentenverenigingen. Met oog op de 
door u ingediende motie, gaan we in 2013 meer focus leggen op micro-campagnes. Doel is 
om kleine straat-, buurt- of wijkactiviteiten te ondersteunen waar studenten en stadjers elkaar 
daadwerkelijk ontmoeten. We vragen aan de initiatiefnemers om hierover te communiceren, 
zodat er publiekelijk aandacht aan wordt besteed. Daarom blijven we in 2013 doorgaan met 
de website, de blogs en Twitter, alle relatief goedkope communicatie-uitingen. Tevens gaan 
we in de KEIweek weer aandacht vestigen op dit onderwerp, omdat dit het evenement is om 
dit thema bij circa 4500 nieuwe studenten in Groningen onder de aandacht te brengen. 

Indicatoren Jongeren 
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Voor wat betreft de doelgroep Jongeren hebben we wel zicht op een aantai indicatoren vanuit 
het vorige Meerjarenprogramma Wonen. Hieronder wordt nader op deze indicatoren 
ingegaan. 

1. Verhuisgeneigdheid onder uitwonende studenten 
Dit zegt iets over de kwaliteitsvraag. In 2009 bedroeg de verhuisgeneigdheid onder 
uitwonende studenten in de stad 38% (inclusief de niet-actief zoekenden). Uit het in 2011 
uitgevoerd onderzoek blijkt dat 15%) van de uitwonende studenten actief bezig is met het 
zoeken naar een andere woonruimte of men heeft die al gevonden. Nog eens 24% heeft 
een minder actieve verhuisneiging. Van de uitwonende studenten in Groningen die willen 
verhuizen wil een vijfde niet naar Groningen, maar naar elders verhuizen. Kortom van de 
uitwonende studenten heeft 32% verhuisplannen met de stad Groningen als doel voor 
ogen. Ten opzichte van 2009 is de verhuisgeneigdheid van studenten dus gedaald. 

De meest voorkomende reden om te verhuizen bij studenten in de stad is dat de huidige 
woomuimte te klein is. De hoogte van de woonlasten is voor de uitwonende studenten in 
de stad vaker een reden om te willen verhuizen dan voor de thuiswondende studenten en 
de uitwonden studenten buiten de stad. Ook de locatie van de woonmimte vormt vaak een 
reden. Een aantai redenen heeft niet zozeer met de kwaliteiten van de huidige 
woonsituatie te maken; men wil bijvoorbeeld gaan samenwonen of men wil/moet 
verhuizen naar een andere stad. Al met al kan worden geconcludeerd dat de 
verhuisgeneigdheid toch vooral om kwalitatieve redenen wordt bepaald. 

2. Wachttijd nieuwe instroom 
Elke student moet binnen 3 maanden een kamer kuimen vinden. 
In 2010 kon elke jongere bij Lefier nog net binnen drie maanden woomuimte vinden. 
Deze doelstelling wordt op dit moment niet gehaald. We constateren daarbij wel een groot 
verschil in slaagkans per complex; het percentage voor de grotere instroomcomplexen van 
Lefier (Selwerdflats, Van Heemskerckflats, e.d.) ligt veel hoger dan het gemiddelde (voor 
de Selwerdflats geldt bijvoorbeeld een slaagkans van rond de 50%). 

Tot nu toe werd de wachttijd voor een kamer bijgehouden op basis van gegevens van 
Lefier en dan vooral voor de grote instroomcomplexen (Selwerd etc.). Dit deden we 
omdat het in kaart brengen van de wachttijd voor jongerenhuisvesting zeer lastig is, omdat 
er naast corporatief aanbod ook veel particulier bezit is. Dit wordt ook nog eens via 
diverse kanalen aangeboden. Te denken valt aan makelaarskantoren, 
kamerbemiddelingsbureau 's zoals Direct Wonen en websites zoals Kamernet maar ook 
Marktplaats. Naast deze particuliere markt zijn er nog veel ouders die een woning kopen 
voor hun kinderen waar ook vaak vrienden bij in komen te wonen. 
Al deze aanbieders van woningruimte voor jongeren registreren hun belangstellenden op 
een ander manier, of registreren hun belangstellenden geheel niet. 
Daarbij komt ook nog dat een jongere zich kan inschrijven bij diverse aanbieder zoals, 
Kamernet, Woningnet en eventueel nog kamerbemiddelingsbureau 's. Hierdoor ontstaat 
erg veel vervulling in de diverse registers. Veel woningzoekenden staan ook nog eens niet 
geregistreerd omdat ze wachten tot er ruimte ontstaat specifiek in dat ene huis waar 
vrienden al wonen. 

Om in ieder geval een beeld te hebben van hoe snel een nieuwe student een kamer in de 
stad kan krijgen keken we daarom altijd naar de gegevens van Lefier, de grootste 
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kamerverhuurder in de stad. De overige corporaties houden geen cijfers bij van 
wachttijden voor studentenkamers. 

Naar aanleiding van de motie "Slagen in toetsen slaagkans" heeft u ons verzocht met 
een beter mechanisme voor de slaagkans van jongeren op goede woon ruimte te komen. 
Om hieraan tegemoet te komen zullen we voortaan naast de cijfers van Lefier ook kijken 
naar de wachttijd van jongeren onder de 23 jaar in Woningnet. Dit geeft vooral een beeld 
van de kwalitatieve vraag naar kamers. 

Daamaast hebben we in de werkgroep Jongerenhuisvesting op regelmatige basis overleg 
met de corporaties, de RuG, Hanzehogeschool Groningen en Studentenorganisaties als de 
Groninger Studentenbond (GSB) en Groninger Bewonersoverleg Studentenhuisvesting 
(GROBOS). In deze werkgroep komt ook altijd het onderwerp kamerverhuur aan de orde. 
Uit de laatste overleggen van deze werkgroep wordt door deze verenigingen aangegeven 
dat er geen hoge druk op de kamerverhuurmarkt van Groningen aanwezig is en dat 
studenten, mits ze op tijd beginnen met zoeken, altijd een kamer kunnen vinden. We 
zullen met de werkgroep bekijken of we meer mogelijkheden zien om de slaagkans van 
jongeren te monitoren. 

De verhouding tussen de particuliere markt en de corporatiesector 
Het streven is naar een betere prijs/kwaliteitsverhouding en het ontlasten van de bestaande 
woonwijken. De verhouding was in het Meerjarenprogramma Wonen 2010 en 2011 ca. 
75-25. Voor wat betreft deze indicator hebben we nog geen recentere cijfers. 
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5. VOORUITBLIK EN SPEERPUNTEN 

In de MUST-brief en dit Meerjarenprogramma hebben wij geschetst welke actuele 
ontwikkelingen op ons afkomen en welke consequenties dit heeft voor ons 
woningbouwprogramma. We hebben aangegeven welke maatregelen we hebben genomen 
(bijvoorbeeld herziening van de grondexploitaties) of nog gaan nemen. In dit hoofdstuk wordt 
ingegaan op de acties die we samen met onze partners op de woningmarkt gaan uitvoeren de 
komende jaren. 

Inzetten op gewenste woonmilieus 
De kansen op de Groningse woningmarkt zijn onderbouwd in een recent onderzoek naar de 
gewenste en beschikbare woonmilieus in Groningen, 'Woonmilieus in Stad' (2011). Hieruit 
blijkt dat er de komende jaren vooral behoefte is aan de milieus 'Samen in de Stad' en 'Ruim 
en Buiten'. Bij 'Samen in de Stad' gaat het vooral om het toevoegen van grondgebonden 
(gezins-) woningen op plekken in bestaande stedelijke woonwijken: levendig, maar ook groen 
en mim. We merken de populariteit van woningen in dit woonmilieu door de goed lopende 
verkoop van projecten zoals ZON in Paddepoel Zuidoost. Het woonmilieu 'Ruim en Buiten' 
speelt vooral in op de behoefte aan (vrijstaande) woningen in een mime, landelijke omgeving 
in of buiten de stad. Meerstad en Reitdiep fase III en IV bieden volop mogelijkheden voor 
woningen in dit woonmilieu. 

Prioriteiten steilen 
Bij projecten waar nog voldoende sturingsmimte is (zachte plannen) hebben we prioriteiten 
gesteld op basis van de volgende twee centrale uitgangspunten: 
1. Afmaken bestaande stad. Afronding van de bestaande wijkvemieuwingsprojecten krijgt 

voorrang boven nieuwe, nog te ontwikkelen plannen. Het gaat om De Velden, de 
Grunobuurt, de Indische Buurt en Paddepoel. Toch blijven we ook ruimte bieden voor 
nieuwe projecten, al zullen die veel kleinschaliger zijn dan voorheen. 
Qua nieuwbouw kiezen we voor de meest kansrijke locaties, vooral gericht op het 
woonmilieu 'Samen in de Stad'; onderdelen van het Europapark en Kempkensberg bieden 
hiervoor de meest voor de hand-liggende mogelijkheden. In de transformatiezones 
Oosterhamrik en Eemskanaal kiezen we voor de meest kansrijke locaties. 

2. Inspelen op de behoefte aan het woonmilieu 'Ruim en Buiten'. Zoals gezegd liggen de 
kansen hiervoor vooral in Meerstad en Reitdiep fase III en IV. Die behoefte blijkt niet 
alleen uit het onderzoek naar gewenste wooimiilieus, maar ook uit de belangstelling voor 
bijvoorbeeld de Waterwoningen in Meerstad. 

Het woningbouwprogramma is op basis van deze uitgangspunten en conform de regionale 
afspraken bijgesteld tot circa 600 woningen perjaar tot en met 2020 exclusief 
Jongerenhuisvesting. 

Speerpunten 
Bovenstaande uitgangspunten resulteren voor dit Meerjarenprogramma Wonen in de volgende 
speerpunten: 

1. Stimuleren van nieuwbouw 
Het ziet er naar uit dat een groot deel van onze nieuwbouwproductie de komende jaren zal 
wegvallen nu blijkt dat corporaties niet meer in staat zijn dit te realiseren. Zoals aangegeven 
realiseerden de corporaties tussen de 70 - 80% van onze nieuwbouw de afgelopen jaren. Het 
is dus van belang dat we de nieuwbouw op andere manieren op gang houden. 
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Meerstad en Reitdiep 
Voor wat betreft de nieuwbouw op uitleglocaties zetten we in op Reitdiep en Meerstad. Wij 
zijn van mening dat we gezien de huidige marktomstandigheden volop keuze moeten bieden 
aam de woonconsument. We willen daarom inzetten op beide locaties, waarbij gezorgd moet 
worden voor onderscheidende woonmilieus. Meerstad kan zich daarbij goed richten op 
groenstedelijke woonmilieus in een ruime setting, terwijl Reitdiep zich zou kunnen focussen 
op een compacter woonmilieu, kleinere kavels, en minder vrijstaand. Verder blijkt uit 
algemeen onderzoek dat 10% van de mensen binnen een straal van 5 km verhuist. Uit 
onderzoek naar de eerste kopers van Meerstad blijkt dat ze verspreid uit de stad komen, maar 
dat er ook duidelijke concentraties te zien zijn uit de wijken Ruischerbrug en Lewenborg. 
Voor wat betreft de herkomst van bewoners in Reitdiep zien we een concentratie aan de 
westkant van de stad. Wij denken dat uiteindelijk de markt zelf bepaalt waar ze heen 
verhuizen en dat dit moeilijk te sturen is. 

Voor het starten van de verdere ontwikkeling van Reitdiep fase III en IV zal in afstemming 
met de buurgemeente Zuidhom een programma worden ontwikkeid. Dit programma moet niet 
teveel overlap met het plan Oostergast hebben. Daarbij kan gedacht worden aan kavels voor 
starters of energieneutraliteit. Ook zal gekeken worden naar de mogelijkheden voor 
grondgebonden sociale huur. Voor wat betreft Meerstad wordt ingezet op de onderstaande 
ontwikkelingsstrategie. Hierover wordt u apart geinformeerd. 

We zien in Meerstad vooral kansen in het 'bijzondere' en/of betaalbare aanbod, maar 
daarvoor moet wel de belofte van Meerstad waar worden gemaakt. De belangrijkste beloften 
voor Meerstad aan haar huidige en toekomstige bewoners zijn vorigjaar bij de aangepaste 
ontwikkelingsstrategie van Meerstad vastgelegd in: 
1. De verbinding met de stad; 
2. De vaarverbinding; 
3. Het aanleggen van groen. 

Naast deze drie beloften is bij het vaststellen van de grondexploitatie 2011 ook bewust 
gekozen voor een ontwikkelingsstrategie waarbij landschapscontouren en grotere eenheden in 
de basis aangelegd worden, zodat er vervolgens flexibel en snel ingespeeld kan wOrden op 
behoeften in de markt. 

Voor de Sontbrug heeft uw raad de investeringsbeslissingen genomen waarmee nu de 
realisatie van de belangrijke verbindingen met de stad volop in voorbereiding zijn, zodat 
vanaf 2016 Meerstad haar verbinding met stad/centrum heeft. Binnen het project Meerstad is 
gezorgd voor een veilige en passende verbinding vanafde ring naar Meeroevers. Hiermee 
wordt invulling gegeven aan de eerste belangrijke belofte van Meerstad, te weten de 
verbinding met de stad. 

In 2012 is ook hard gewerkt aan het uitwerken van de tweede belangrijke belofte: een 
vaarverbinding. Met de realisatie van de vaarverbinding wordt het in Meerstad ook echt 
wonen aan open vaarwater en wordt het gebied ontsloten voor waterrecreatie. 

Verder wordt ingezet op een meer flexibelere plan- en productiecapaciteit. Hiermee kan 
worden ingespeeld op behoeften en kansen in de huidige markt en snel en flexibel op 
marktontwikkelingen worden gereageerd. 
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Nieuwe programma's Oosterhamrikzone, CiBoGa en Kempkensberg 
In de Oosterhamrikzone werken we met alle betrokkenen aan de totstandkoming van een 
routekaart voor de ontwikkeling van dit gebied. Dit moet leiden tot een nieuwe flexibele 
strategie en een bijbehorend programma voor de gebiedsontwikkeling, dat ruimte biedt voor 
initiatieven. Het onderzoek naar de bereikbaarheid van het UMCG maakt daar deel van uit. In 
dit gebied zijn volop kansen voor ontwikkeling, zowel tijdelijk als permanent. Ook in het 
beheer van het gebied, om zo verloedering te voorkomen. Tot slot gaan we het gesprek aan 
met Nijestee over hun verdere betrokkenheid bij dit gebied. 

In CiBoGa ligt de prioriteit in 2013 bij het faciliteren van de totstandkoming van geplande 
ontwikkelingen zoals het Infoversum (vergurmingen zijn gereed), een hotel, de volgende fases 
woningbouw, de herontwikkeling van bestaande gebouwen, de herimichting van het 
Boterdiep zonder parkeerplaatsen en de planvonning voor de kop van het Bodenterrein. 

In het gebied Kempkensberg (Engelse Kamp en de Woomups) liggen kansen om een 
aantreklcelijk woonmilieu te realiseren. Daamaast willen we hier onderzoeken of het 
samenvoegen van de nu losstaande grondexploitaties Kempkensberg, station Europapark en 
Europapark voordelen kan bieden: niet alleen gezien de inhoudelijke samenhang, maar vooral 
ook omdat dit een bredere basis biedt voor subsidies. 

We zullen uw raad tussentijds per gebied laten zien welke opties er zijn. Op deze wijze hopen 
wij de ontwikkelingen ondanks de recessie toch een stapje verder te brengen. 

Eemskanaalzone 
In de Eemskanaalzone starten we zo snel mogelijk met de aanleg van het Sontwegtrace. Langs 
deze route creeert dat nieuwe ontwikkelingsperspectieven, op langere termijn maar ook voor 
eventueel tijdelijk gebruik. De herimichting van de Woonschepenhaven kan daar eveneens 
aan bijdragen. Daamaast willen we het komende halfjaar meer houvast krijgen op de 
mogelijke ontwikkelingen aan de Noordzijde en de imichting van de kades. 

2. Aanvalsplan woningmarkt (inclusief versnelling BOUWJONG) 
In het voorjaar hopen wij u, tegen de achtergrond van het veranderende rijksbeleid, te 
informeren over een aanvalsplan voor het aanjagen van de woningproductie en de gewenste 
continuiteit binnen de stedelijke vernieuwing. We bekijken daarbij de mogelijkheden aan 
zowel de vraagzijde als de aanbodzijde en onze financiele mogelijkheden ten aanzien van de 
beschikbare middelen (waaronder ISV) en eventuele nieuwe middelen. Rond dit aanvalsplan 
komen we ook terug op de eerdere toezegging aan uw raad bij de begroting 2013 over de inzet 
van ISV-middelen. Dit aanvalsplan zullen we uitwerken in nauw overleg met corporaties, 
marktpartijen en de regio. De versnellingsopgave voor de realisatie van de Bouwjongopgave, 
zoals in het coalitieakkoord is aangekondigd wordt hierin meegenomen. In overleg met de 
corporaties is zoals eerder aangegeven naar elkaar uitgesproken dat onze gezamenlijke 
ambities op het gebied van jongerenhuisvesting rechtovereind blijven staan en dat we er alles 
aan zullen doen om projecten mogelijk te maken. W e kunnen op dit moment echter de 
consequenties van het nieuwe regeerakkoord niet volledig overzien en zijn in afwachting van 
een nadere uitwerking van het rijksbeleid. Het aanvalsplan zal hier dan ook op volgen. 

De komende tijd zullen we met onze partners op de woningmarkt in ieder geval de volgende 
acties uitvoeren: 

Coalities smeden: naast de woningcorporaties zijn institutionele beleggers geinteresseerd 
om in jongerenhuisvesting te investeren. Overigens ondervinden zij, net als de corporaties. 
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de consequenties van het regeerakkoord. Ook bekijken we in nauw overleg met de 
Groninger corporaties of andere studentenhuisvesters een rol kunnen spelen. Tot slot gaan 
we kijken of per project coalities met meerdere corporaties kunnen worden gesmeed om 
projecten mogelijk te maken. 
Financieringsconstmcties en garantstellingen onderzoeken: we onderzoeken of het 
mogelijk is om bijvoorbeeld grond van een corporatie te kopen en temg te leasen, zodat 
een project financieel haalbaar kan worden gemaakt. Ook wordt onderzocht of we door 
middel van het bieden van leningsfaciliteiten projecten kunnen helpen; 
Flexibelere opstelling bij realisatie van projecten voor jongerenhuisvesting: bijvoorbeeld 
voor wat betreft parkeernormen; 
Short-stay ontwikkelingen faciliteren: we merken een groeiende belangstelling van 
investeerders voor dit segment. Het gaat om gemeubileerde wooneenheden (zelfstandig en 
onzelfstandig) van hoge kwaliteit met aanvuilende voorzieningen. Dit kan vooral voor 
Internationale studenten betekenis hebben, maar kan ook als eerste stap voor Nederiandse 
studenten in Groningen nut hebben. 

3. Blijven verstrekken van startersleningen en ontwikkelen nieuw instrumentarium 
Zoals aangegeven is er veel belangstelling voor de startersleningen. We hebben in januari 
2013 uw raad een voorstel gedaan om een nieuwe categorie startersleningen beschikbaar te 
steilen. Om ook startende huishoudens met belangstelling voor iets duurdere nieuwbouw te 
helpen bij het realiseren van hun woonwens wordt voorgesteld het budget bij het 
Stimulerlngsfonds Volkshuisvesting te vergroten. Hierdoor kunnen er circa 15. leningen 
worden verstrekt tot maximaal € 35.000, - voor nieuwbouwwoningen met een koopprijs tot € 
245.000, -. Met deze leningen willen we de verkoop van nieuwbouwwoningen in Meerstad 
stimuleren. Daarnaast gaan we in 2013 onderzoeken of we instmmenten kunnen ontwikkelen 
om meer initiatieven los te krijgen. We kijken breed; van financieren en garant staan tot de 
mogelijkheden van een eigen ontwikkelbedrijf We gaan verder met het zoeken naar nieuwe 
investeerders, zoals de gesprekken die we met beleggers hebben gehad. Als gemeente zorgen 
wij voor de plekken in de stad. De burger betrekken we nog meer bij het bouwen van 
woningen. De goede ervaringen met CPO in de stad worden uitgebreid. En we blijven ons 
proactief opstellen door met ontwikkelaars mee te denken in hun programma's. Ten slotte 
gaan we nadenlcen hoe we onze organisatie flexibel kunnen imichten zodat we sneller kunnen 
inspelen op ontwilckelingen en initiatieven mogelijk kunnen maken. 
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BIJLAGE I Woningmarkproductie 2011 en prognose 2012 

Nieuwbouw 2011 

Woningproductie 2011 

In 2011 werden 953 woningen gebouwd. Dit was overigens vooral nieuwbouw voor 
jongeren/studenten, in totaal 353 eenheden. 

In onderstaande tabel is het aantai gebouwde woningen van de afgelopen vijf jaar te zien. 

Jaar 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

Prognose 2012 

Aantai woningen 
572 
1035 
1332 

1357 
1123 
953 
872 

Rol corporaties 
Ook in 2011 hadden de corporaties weer een belangrijk aandeel in de totale productie. Zij 
bouwden 75 % van de nieuwbouwproductie, zie onderstaande tabel 

Jaar 
2005 
2006 
2007 
2008 

2009 
2010 
2011 
Prognose 2012 

Woningen 
325 
272 
782 
1069 

1037 
775 
711 
618 

Percentage 
54% 
47% 
75% 
80% 

76% 
69% 
75% 
71% 

Van de 618 woningen door corporaties opgeleverde woningen zijn 214 eenheden voor 
j ongeren/studenten. 

Categorieen 

Van de 953 opgeleverd woningen was de verhouding koop/huur als volgt: 

Type 

Huur 

Koop 

Woningen 

649 
304 

Percentage 

68% 
32% 

953 100% 

Wij verwachten in 2012 dat er 458 (53%) woningen in de huur worden opgeleverd en 414 
(47%) in de koop. 
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De verhouding bestaande stad versus nieuwe uitleg was als volgt: 

Type 
Bestaande stad 
Nieuwe uitleg 

Woningen 
878 
75 

Percentage 
92% 

8% 

953 100% 

Wij kvernieuwing 
Van de 953 gebouwde woningen zijn 198 woningen gebouwd in het kader van de 
wij kvernieuwing 

Wijkvernieuwing 
Corpus de Hoorn-noord 
Hoogkerk 
Korrewegwijk 
Paddepoel 

Aantai 
114 

16 
5 

63 
198 

Naar type 
De 953 woningen zijn naar type onderverdeeld m: 

Woningtype 
appartement 
grondgebonden/ rij woning 
maisonettes 
studio's 
vrijstaand 

Woningen 
381 
212 

0 
353 

7 
953 

Percentage 
40% 
22% 

0% 
37% 

1% 
100% 
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BIJLAGE II Overzicht projecten BouwJong Monitor Jongerenhuisvesting juli 2012 

zone/locatie 
Bodenterrein 

a 
2 

Boden (genriee'nf^""'"' 
Boden (UMCG/RUG) 

Paddepoel 

3 

k"* 
5 

hL 

GAK 

Rabobank 

Zonnelaan 

Z.onnelaan / Gr. Begrstr.: 

Eendrachtskade e.o. 

7 
8 

Eendrachtskade ZZ 

Wijkpost Hoendiep 

Aantai 
permanent 

2 0 0 

350 

125 

135 

.J5P 

63 

44 

aantai 
tijdelijk 

345 

2011 

345 

2012 2013 2014 

mimm. 

63 

125 

135 

.- • 2S0: 

44 

na 2014 

200 

n ^ " • 1 

.•l i 

™ ^ 

M i p l H H W B ^ ^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ I M H i M B ^ ^ ^ — H ^ B W ^ ^ ^ ^ ^ B M 
10 

1 1 

12 

Nelf 

Nienneyer 

SOZAWE 

Reltdiepzone 
13 ACM 

2 4 0 

4 5 0 

4 0 0 

250 

ranmraidflnHli^H^B: ?,q?, 
16 Gembeton 

Overig 

• 17 
18 

19 

2 0 

2 1 

2 2 

23 

2 4 

25 

27 

Zusterwonlngen" 

Lissabonstraat 

Wielewaalplein 

Antillenstraat 

Cortinghborg 2 

Belastingkantoor 

NEBO-flat 

IMBHHHBBBMHiHIMiiiiirt 

Zemike 

r ETfra|5cfpwl̂ KwEg|ilsw.EHHH| 
Hunzerheern^, ,.,,.̂ , ,, " 

Totaal 

Totaal (cumulatief) 

80 

1 5 1 

160 

150 

58 
140 

235 

4-349 

120 3 6 0 

4 5 0 

4 0 0 

250 

; ^ H H H i ^ H ^ ^ H I ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ I H I 
250 

207 

348 

500 

^i 
1.770 

207 

80 

..M 

151 

..̂  58.1 

HH 
6 3 2 

632 

110 

522 

1154 
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• 150 

1 
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1133 

2287 

160 
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wmm 
^ ^ * 3 y 
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• ipwii 

2.500 
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Raadsvoorstel 

(" ^Gemeerite 

\jroningen 

Datum raadsvergadering 27 februari 2013 

Raadscommissie overslaan op verzoek raad 

Datum raadscommissie n.v.t. 

Bijiagen 2 

Registratienr. RO 13. 3489763 

Datum B&W besluit 12 februari 2013 

Portefeuillehouder Van Keulen 

Steller Juliette Tempel 

Telefoon (050)367 83 24 
g.ĵ gjl juliette.tempel@groningen.nl 

Onderwerp 

Levensmiddelenwinkels elke zondagmiddag open 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. de verordening tot wijziging van de "Verordening Winkeltijden 2009" vast te stellen; 
II. dit besluit in werking te laten treden op de dag na die van bekendmaking; 
III. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronische gemeenteblad. 

file:///jroningen
mailto:juliette.tempel@groningen.nl
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(Publleks-)samenvattlng 

Het college stelt de gemeenteraad voor witikels die in hoofdzaak of uitsluitend levensmiddelen 
verkopen, de mogelijkheid te geven elke zondagmiddag open te gaan tussen 12.00 en 17.00 utir. De 
raad had om dit voorstel gevraagd bij de behandeling van de motie "Leven op zondag" op 16 januari 
jl. Als de raad instemt met het voorstel kimnen consumenten die dat willen ook op zondagmiddagen 
boodschappen doen. Ook de winkelier krijgt meer keuzevrijheid; deelname aan de zondagopening 
blijft vrijwillig. Bovendien hefl het voorstel de gevoelde oneerlijke concurrentie bij de levens-
middelenwinkeliers op aangezien een enkele supermarkt nu wel op zondagen open mag zijn en de 
rest niet. 

Inleiding 

Als antwoord op de motie "Leven op zondag"' liet het college in december 2012 weten dat de 
gemeenteraad op grond van de eerder ingevoerde toerismebepaling zelf kan bepalen of, in welke 
mate, op welke tijden en voor welke branches hij de zondagopening wil toestaan. 
Bij de behandeling van de beantwoording op 16 januari 2013 gaf een meerderheid van de commissie 
Werk en Inkomen aan optie 3 graag uitgewerkt te willen zien: Alle levensmiddelenwinkels mogen 
op alle zondagen van het jaar open en wel tussen 12.00 en 17.00 uur. In dit raadsvoorstel is deze 
optie uitgewerkt. 

Beoogd resultaat 

• Meer keuzevrijheid: Als uw raad de levensmiddelenwinkels de mogelijkheid geeft elke zondag 
open te zijn, leidt dat tot meer keuzevrijheid voor zowel de winkelier als de consument. Beide 
groepen geven aan daar behoefte aan te hebben. Levensmiddelenwinkeliers willen over het 
algemeen open zijn op de momenten waarop de klant het liefst boodschappen wil doen, ook als 
dit op een zondag is. 

• Meer rechtvaardigheid: Met dit voorstel draagt uw raad bij aan meer rechtvaardigheid voor de 
levensmiddelenbranche. We ontvangen frequent signalen dat de levensmiddelenbranche 
ontevreden is met de huidige situatie waarbij een enkele supermarkt wel open mag alle zondagen 
in het jaar, en de overige niet. In de ogen van de winkeliers vindt hierdoor oneerlijke concurrentie 
plaats. Die oneerlijke concurrentie willen we graag opheffen. 

• Meer werkgelegenheid: Ruimere zondagopenstelling voor levensmiddelenwinkels kan tevens 
bijdragen aan de werkgelegenheidsdoelstelling van het economisch programma "G-kracht". Extra 
omzet door de zondagopening kan leiden tot een beperkte toename van het aantal banen, met 
vooral kansen voor laag- en middengeschoolde en flexibele werknemers (parttimers, studenten). 

Kader ^ 

• De landelijke Winkeltijdenwet bepaalt dat winkels alleen open mogen zijn tussen 06.00 uur en 
22.00 uur, en niet op zon- en feestdagen. Hierop is een beperkt aantal uitzonderingen mogelijk. 

• De Verordening Winkeltijden Groningen 2009 geeft de bevoegdheid aan het college van 
burgemeester en wethouders om in bepaalde gevallen ontheffing van de wettelijke regeling te 
verlenen. 

• Via het raadsbesluit"Verruiming zondagopenstelling winkels" van 20 jimi 2012 met 
bijbehorende "Argumentatie toepassing Toerismebepaling" is besloten het aantal geneneke 
koopzondagen te verruimen van 12 naar 16 koopzondagen per jaar. Ook is hierin beschreven 
welke gevolgen zondagopening heeft voor de belangen van de kleine ondememers, werknemers, 
consumenten en in de wet genoemde belangen (werkgelegenheid en economische bedrijvigheid, 
de zondagsrust, leefbaarheid, veiligheid en de openbare orde). 

' De motie "Leven op zondag" van D66, PvdA, W D en Student en Stad werd aangenomen in de raadsvergadering van 20 juni 2012. 
In die motie werd het college verzocht onderzoek te doen naar de mogelijkheid om het zogenoemde "Deventer model" in te voeren in 
Groningen. In Deventer mogen levensmiddelenzaken uitgesplitst naar specifieke bedrijfscodes op elke zondag en enkele feestdagen 
geopend zijn tussen 11.00 en 18.00 uur. 
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• In de coUegebrief "Beantwoording motie Leven op zondag" van 13 december 2012 is 
bevestigend antwoord gegeven op de vraag of invoering van zondagopenstelling voor 
levensmiddelenwinkeliers in Groningen mogelijk zou zijn. Aan de beantwoording heeft het college 
het onderzoeksrapport "Onderzoek koopzondagen levenmiddelenwinkels Groningen" 
toegevoegd. 

Argumenten/afwegingen 

Wij hebben de volgende zaken (die al uitgebreid zijn beschreven in het raadsvoorstel van juni 2012 
en de coUegebrief van december 2012) in onze afweging meegenomen: 
1. Resultaten kwalitatief onderzoek naar de werking van en ervaringen met het Deventer model. 
2. Resultaten juridische analyse van de mogelijkheid om het Deventer model in te voeren in 

Groningen. 
3. Analyse van het juridisch risico in het geval we branchering zouden willen toepassen in relatie tot 

de toerismebepaling. 
4. Draagvlakonderzoek onder de Groningse levensmiddelenwinkeliers in September 2012 in 

aanvulling op een eerder breed draagvlakonderzoek in het voorjaar van 2012 (totale respons van 
ruim 72 procent). 

Na een zorgvuldige afweging van de mogelijkheden, de risico's, de mate waarin de 
levensmiddelensector behoefte heeft aan zondagopenstelling, de verschillende uiteenlopende 
belangen, de keuzevrijheid voor de winkelier om al dan niet open te gaan op zondagen en de 
wenselijkheid om de gevoelde oneerlijke concurrentie in de levensrriiddelensector op te heffen, stelt 
ons college het volgende voor: 
• AUe winkels die hoofdzakelijk of uitsluitend levensmiddelen verkopen krijgen de mogelijkheid 

elke zondag van het jaar open te gaan, met uitzondering van Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag 
en Eerste Kerstdag; 

• het gaat hierbij niet alleen om supermarkten maar ook om speciaalzaken in verswaren, 
gespecificeerd naar specifieke codes van de Standaard Bedrij fsindeling 2012 (SBI 2012) van de 
Kamer van Koophandel; 

• om redenen van leefbaarheid, beperking mogelijke overlast voor omwonenden, zondagsrust en 
herkenbaar ritme zullen levensmiddelenwinkels de mogelijkheid krijgen hun deuren op zondagen 
te openen tussen 12.00 en 17.00 uur; 

• winkeliers verenigingen van bijvoorbeeld winkelcentra kunnen zelf besluiten hoe zij met deze 
keuzemogelijkheid voor levensmiddelenwinkels willen omgaan; 

• levensmiddelenwinkels die een ontheffing als zondagavondwinkel hebben mogen op zondagen 
geopend zijn tussen 16.00 en 24.00 uur. Uit de logica van de Winkeltijdenwet volgt dat zij niet 
voor 16.00 uur geopend mogen zijn. Zij hebben nu de keuze: of vasthouden aan de openings
tijden van hun ontheffing of aansluiten bij opening tussen 12.00 en 17.00 uur (en dus afzien van 
hun ontheffing). Die afweging kunnen de winkeliers in kwestie zelf maken. Zij zijn hier direct na 
het collegebesluit schriftelijk over geinformeerd. 

Maatschappelijk draagvlak/participatie _ _ _ ^ _ ^ 

AUe levensmiddelenwinkeliers in de stad hebben de kans gehad te participeren in het 
koopzondagenonderzoek uitgevoerd door bureau Goudappel Coffeng in ofwel het voorjaar van 2012 
ofwel September 2012. In totaal was er een respons van ruim 72 procent. De verdeling van de 
respondenten was 60 speciaalzaken en 50 supermarkten. 
De wensen van de consumenten zijn via steekproeftrekking meegenomen in het brede draagvlak
onderzoek van voorjaar 2012. 
Tijdens de twee draagvlakonderzoeken zijn verschillende belangenpartijen eveneens benaderd voor 
een telefonisch interview: Vakcentrum, Groningen City Club, winkeliersvereniging Paddepoel, 
Marketing Groningen, MKB Noord, Koninklijke Horeca afdeling Groningen en twee vakbonden. 
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Tot slot hebben de SP en FNV Bondgenoten de raad deelgenoot gemaakt van de bevindingen van 
htm onderzoek naar de bereidheid onder supermarktpersoneel om op zondagen te werken. 

Financiele consequenties 

Onze organisatie constateert een trend met betrekking tot verruiming van de openingstijden op zon-
en feestdagen. Dit vraagt extra inzet van mens en middelen en brengt dus extra kosten met zich mee. 
Zonder adequate oplossingen zetten maatregelen voor verruiming van de openingstijden de 
begroting en ook de inzet door de week, extra onder druk. Om die reden stellen we vanuit de 
gemeente geen extra handhavings- en schoormiaakinzet beschikbaar. 
Tegelijkertijd verwachten we dat de hoeveelheid zwerfvuil niet erg zal toenemen door de 
zondagmiddagopening voor de levensmiddelenbranche. Het gaat immers om gericht boodschappen 
doen en niet om verblijven en funshoppen. Op zondagen ontstaat ook geen zwerfVuil van scholieren 
op de zogenoemde "snoeproutes". Maar mocht daar aanleiding toe zijn, dan zullen we deelnemende 
levensmiddelenaanbieders aanspreken op hun verantwoordelijkheid een oplossing te vinden voor 
eventueel zwerfvoiil in de directe omgeving van hun winkel. 

Realisering en evaluatie 

Pas nadat uw besluh tot wijziging van de "Verordening Winkehijden 2009" is gepubliceerd, kan de 
regeling daadwerkelijk in werking treden. Als bijlage bij dit raadsvoorstel is een ontwerp-
verordening tot wijziging opgenomen, evenals een ontwerp-bekendmaking. Afhankelijk van uw 
besluit kan de maatregel op 7 maart 2013 gepubliceerd worden. Zondag 10 maart zou dan de eerste 
dag zijn waarop levensmiddelenwinkels open mogen zijn tussen 12.00 en 17.00 uur. 

Voor de evaluatie van de zondagmiddagopening voor levensmiddelenwinkels, sluiten wij graag aan 
bij de geplande evaluatie van de verruimde zondagopenstelling voor alle winkels in de stad. Wij 
verwachten uw raad hier tegen de zomer van 2013 over te kimnen berichten. Weliswaar hebben 
levensmiddelenwinkels dan nog niet gedurende een heel lange periode ervaring kuimen opdoen met 
zondagopening, toch verwachten wij dat zij wel iets kimnen aangeven over him bevindingen. Van 
onze kant hebben wij dan ook meer zicht op eventueel benodigde extra inzet voor schooimiaak en 
handhaving. 

Overigens is ons idee dat wij ons voor deze gebundelde evaluatie beperken tot het be vragen van een 
aantal belangenpartijen zoals winkeliersverenigingen en brancheorganisaties, en niet alle winkels in 
de stad wederom benaderen over het thema koopzondagen. Ons voorstel is de bevindingen van deze 
belangenpartijen te combineren met alle signalen die ons bereiken over de zondagopening, of dat nu 
mondeling, per e-mail, telefonisch, in de vorm van een klacht, dankwoord of anderszins is. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

" burgemeester, de secretaris, 
'.P. (Peter) Rehwinkel drs. M.A. 
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- ontwerp -

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 

Gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeente wet; 

HEEFT BESLOTEN: 

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening winkeltijden Groningen 2009. 

Artikel I: wijziging verordening 

De Verordening winkeltijden Groningen 2009 wordt als volgt gewijzigd: 

Aan artikel 1 een nieuwe definitie toe te voegen: 

Levensmiddelenwinkels: De volgende winkels in de levensmiddelenbranche volgens de 
SBI-codering van de Kamer van Koophandel (Standaard 
Bedrijfsindeling 2012): 
- 4711 Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen 

assortiment voedings- en genotmiddelen; 
- 4721 Winkels in aardappelen, groenten en fruit; 
- 4722 Winkels in vlees en vleeswaren, wild en gevogelte; 
- 4723 Winkels in vis; 
- 4724 Winkels in brood, banket, chocolade en suikerwerk; 
- 4725 Winkels in dranken; 
- 4729 Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en 

genotmiddelen (kaas, natuurvoeding en reformartikelen, 
buitenlandse voedingsmiddelen en overige voedings- en 
genotmiddelen). 

en artikel 4 wordt vervangen door: 
Artikel 4 Toerisme 
1. De verboden, bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet gelden niet, om reden van op de 

gemeente gericht toerisme, voor zover zij betrekking hebben op de zon- en feestdagen, 
uitgezonderd Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag: 
a. voor levensmiddelenwinkels tussen 12.00 en 17.00 uur; 
b. voor overige winkels op 16 per jaar door de raad aan te wijzen dagen. 
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2. Het college kan deze bepaling buiten toepassing verklaren voor een winkel die, door zijn 
openstelling, de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving op ontoelaat-
bare wijze nadelig beinvloedt. 

Artikel II: Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering 

De griffier, De voorzitter, 

drs. A.G.M (Toon) Dashorst. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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f Gemeente 

\ j roningen 

bekendmakingen 
Gemeentebladnummer: 2013 -

Datum bekendmaking: Projectomschrijving: 

7 maart 2013 Verordening tot wijziging van 
de Verordening winkeltijden 
Groningen 2009 

Registratienummer: 

GR 13.00000000 

Verordening tot wijziging van de Verordening winkeltijden Groningen 2009 

De raad van de gemeente Groningen maakt bekend: 

dat hi] in zijn vergadering van 27 februari 2013, besluitnummer 00, de Verordening tot 
wijziging van de Verordening winkeltijden Groningen 2009 heeft vastgesteld. 

Via deze wijziging wordt het mogelijk dat alle winkels in de levensmiddelenbranche op zon-
en feestdagen (uitgezonderd Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag) tussen 
12:00 en 17:00 uur geopend mogen zijn. 

Inwerkingtreding en inzage 

Dit raadsbesluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking. 

Dit raadsbesluit ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage en is kosteloos verkrijgbaar bij 
het Gemeentelijk Informatie Centrum (GIC), Kreupelstraat 1 (De Prefectenhof) te Groningen: 
open op maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur, op 
donderdag ook van 18.00- 20.00 uur. 

file:///jroningen
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27 februari 2013. 

Nr. 8c. 

Levensmiddelenwinkels elke zondagmiddag open. 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 januari 2013 

(GR 13.3524370); 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

I. de verordening tot wijziging van de "Verordening Winkeltijden 2009" vast te stellen; 

II. dit besluit in werking te laten treden op de dag na die van bekendmaking; 

III. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronische gemeenteblad.  

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 27 februari 2013. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

drs. A.G.M (Toon) Dashorst. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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Bestuursd iens t 

Afdeling Strategic en Ontwikkeling 
Onderwerp Damoclesbeleid 

rorfingen 

De leden van de raad van de gemeente 
Groningen 
te 
GRONINGEN 

Telefoon (050) 367 76 97 Bijlageln) 1 Ons kenmerk B D 13.3450087 

Datum i . 3 J A N LU IJ Uw brief van Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

Hiermee informeer ik u over de vaststelling van het zogenoemde 
Damoclesbeleid Gemeente Groningen 2013. 

Inleiding 
In Groningen is sprake van drugscriminaliteit die plaatsvindt in of wordt 
georganiseerd vanuit woningen en overige panden. Drugscriminaliteit brengt 
vaak overlast en gevaren voor de omgeving met zich mee. Met name als het 
gaat om hennepkwekerijen in woningen is al snel sprake van een aanzienlijk 
verhoogd brandgevaar met alle risico's van dien voor de omgeving. Gelet 
hierop dient drugscriminaliteit in/vanuit woningen en overige panden, naast 
strafrechtelijke middelen, ook met bestuursrechtelijke middelen bestreden te 
worden. 

De burgemeester kan op basis van artikel 13b Opiumwet (de "Wet 
Damocles") overgaan tot het sluiten van woningen en lokalen wegens 
geconstateerde drugshandel. Gelet op het ingrijpende karakter van de 
sluitingsmaatregel is het gewenst om de aanpak van hennepkwekerijen en 
illegale verkooppunten van drugs in beleid vast te leggen. Zonder vastgesteld 
beleid is sluiting weliswaar mogelijk, maar worden (veel) hogere eisen 
gesteld aan de motivering van het besluit. Daarnaast weten burgers, door 
publicatie van het beleid, welke uitgangspunten gelden voor het opleggen van 
bestuursrechtelijke sancties als drugshandel in of vanuit een pand wordt 
geconstateerd. Met het vaststellen van beleid wordt dus een steviger basis 
gelegd om bestuursrechtelijk op te treden tegen drugshandel. 

Om die reden heb ik het zogenoemde "Damoclesbeleid Gemeente Groningen 
2013" vastgesteld, waarin handhavingsstappen zijn vastgelegd voor het 
sluiten van woningen en lokalen waar softdrugs en/of harddrugs worden 
verhandeld. 

SE.4.C 
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Bladzijde 2 v a n 3 ^ mamr^nrs£>n 
Onderwerp Damoclesbeleid \J'^'^K'§^'' 

VJ 

Het beleid is niet van toepassing op coffeeshops, grow-, smart- en headshop 
en horecagelegenheden. 

Inhoud van het beleid en gemaakte afwegingen 
In het Damoclesbeleid Gemeente Groningen 2013 worden 
handhavingsstappen (sluitingstermijnen) benoemd die verschillen naar aard, 
omvang en frequentie van de geconstateerde drugshandel. Hierbij is een 
onderscheid gemaakt tussen handel in softdrugs en handel in harddrugs. Als 
uitgangspunt geldt dat bij constatering van handel in harddrugs zwaardere 
sancties worden opgelegd dan bij constatering van handel in softdrugs. 
Achterliggende gedachte is dat de gebruiksrisico's van harddrugs in het 
algemeen hoger zijn. Daamaast wordt in het beleid onderscheid gemaakt 
tussen bewoonde en niet-bewoonde panden. Bij het sluiten van een bewoond 
pand kunnen de grondrechten van betrokkene(n) in het geding komen (m.n. 
het woonrecht en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer). 
Gelet op de aantasting van het woonrecht is ten aanzien van bewoonde 
panden de marge ingebouwd om bij de eerste constatering van drugshandel te 
volstaan met een waarschuwing. 
Bij herhaalde constatering van drugshandel neemt de zwaarte van de op te 
leggen sanctie toe. 

De op te leggen maatregel is bedoeld als herstelsanctie. Sluiting is gericht op 
het herstel van de gewenste situatie en het weren en terugdringen van 
drugshandel in georganiseerd verband (en de effecten daarvan) vanuit 
panden. Het is noodzakelijk om de panden voor een bepaalde structurele 
periode te sluiten om te bewerkstelligen dat de illegale drugshandel vanuit 
deze panden daadwerkelijk en structureel eindigt. De bekendheid van de 
locatie als verkooppimt van drugs blijft immers enige tijd bestaan. Ook strekt 
de sluiting ertoe anderen er van afte houden over te gaan tot vestiging van 
een illegaal verkooppunt in een pand. 

Als sprake is van een huurwoning van een woningcorporatie, wordt 
gehandeld in overleg met de betreffende corporatie. Praktijk is dat de politie 
de woningcorporatie, als eigenaar, op de hoogte stelt van de geconstateerde 
overtreding. De woningcorporatie is dan, op basis van het geldende 
huurcontract, gerechtigd het huurcontract te ontbinden. 
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.eilH 

Bladzijde 

Ondera/erp 
3 van 3 
Damoclesbeleid ^^romngen 

Het Damoclesbeleid Gemeente Groningen 2013 is vooraf afgestemd met de 
politie en het Openbaar Ministerie. Het beleid is besproken in het 
driehoeksoverleg van 7 januari 2013; hierbij hebben politie en Openbaar 
Ministerie aangegeven dat zij zich kunnen vinden in de uitgangspimten van 
het beleid. Met politie en Openbaar Ministerie worden nadere 
procesafspraken gemaakt met het oog op de uitvoering van het beleid. 

Ik vertoouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Me^iendelijke groet. 

dr.XP. (Peter) Rehwinkel 
burgemeester van Groningen 
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BULAGE 
DAMOCLESBELEID GEMEENTE GRONINGEN 2013 

t.a.v. het sluiten van woningen en lokalen 

DAMOCLESBELEID GEMEENTE GRONINGEN 2013 

1.1 Inleiding 
Evenals andere Nederlandse gemeenten ziet de gemeente Groningen zich geconfronteerd met 
drugscriminaliteit die (mede) plaatsvindt in of wordt georganiseerd vanuit woningen of (niet-) 
openbare gelegenheden. Nog afgezien van de strafbaarheid ervan betekent drugshandel een 
aantasting van het woon- en leefklimaat en de sociale en/of fysieke veiligheid van burgers, 
met name die burgers die in de nabije omgeving van de handel wonen. Drugscriminaliteit 
brengt vaak overlast en gevaren voor de omgeving met zich mee. Met name als het gaat om 
hermepkwekerijen in woningen is al snel sprake van een aanzienlijk verhoogd brandgevaar 
met alle risico's van dien voor de omgeving. De afgelopen periode hebben meerdere branden 
plaatsgevonden die veroorzaakt zijn doordat in het betreffende pand een hetmepkwekerij 
bleek te zijn aangelegd. 

Gelet op het voorgaande dient drugscriminaliteit in/vanuit woningen of (niet-) openbare 
gelegenheden, naast strafrechtelijke middelen, ook met bestuursrechtelijke middelen 
bestreden te worden. De burgemeester heeft op basis van artikel 13b Opiumwet, ook wel 
"Wet Damocles" genoemd, de bevoegdheid tot toepassing van bestutirsdwang als in 
woningen of lokalen en daarbij behorende erven soft- en/of harddrugs worden verkocht, 
afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig zijn. 
In deze beleidsnota wordt ingegaan op de toepassing van artikel 13b Opiumwet. 

Bij toepassing van bestuursdwang op grond van artikel 13b Opiumwet moet vooral gedacht 
worden aan het sluiten van een pand wegens geconstateerde drugshandel (zie hiema in 
paragraaf 3.3). De toepassing van bestuursdwang kan zeer ingrijpende gevolgen hebben voor 
de betrokkenen, vooral als het betreffende pand bewoond wordt. Om die reden is voor 
toepassing van bestuursdwang vereist dat het belang van daadwerkelijk optreden zorgvuldig 
wordt gemotiveerd, dat de op te leggen maatregel in redelijke verhouding staat tot de 
overtreding en dat een lichtere maatregel geen uitkomst biedt. Gelet hierop is het gewenst om 
de aanpak van illegale verkooppunten van dmgs in beleid vast te leggen. Zonder vastgesteld 
beleid is handhaven weliswaar mogelijk, maar worden (veel) hogere eisen gesteld aan de 
motivering van het besluit. Daamaast weten burgers, door publicatie van het beleid, welke 
uitgangspimten gelden voor het opleggen van bestuursrechtelijke sancties als drugshandel in 
of vanuit een pand wordt geconstateerd. 

Met het vaststellen van het Damoclesbeleid Groningen 2013 worden, behoudens de hiema te 
noemen uitzonderingen, handhavingsstappen vastgelegd voor het sluiten van lokalen en 
woningen waar soft- en/of harddmgs worden/zijn verhandeld. Tevens wordt een uitgebreide 
motivering voor deze stappen gegeven. 

1.2 Afbakening toepasselijkheid beleidsregels 
Deze beleidsregels zijn van toepassing op de uitoefening door de burgemeester van de in 
artikel 13b Opiumwet neergelegde bevoegdheid ten aanzien van: 

- voor publiek toegankelijke lokalen en bijbehorende erven; 
- niet voor publiek toegankelijke lokalen en bijbehorende erven; 
- woningen en bijbehorende erven. 

Deze beleidsregels gelden niet voor zover in dit onderwerp wordt voorzien in de 
'Beleidsregels actualisatie coffeeshopbeleid gemeente Groningen' (laatstelijk gevdjzigd bij 
coUegebesluit d.d. 31 augustus 2010), het 'Handhavingsprotocol horeca gemeente Groningen 

1 



 

Collegebrief - Damoclesbeleid

204

DAMOCLESBELEID GEMEENTE GRONINGEN 2013 
t.a.v. het sluiten van woningen en lokalen 

2010' en het 'Handhavingsprotocol grow-, smart- en headshops 2009' van de gemeente 
Groningen. Dat betekent dat deze beleidsregels niet van toepassing zijn op coffeeshops, grow-
, smart- en headshops en horecagelegenheden. 

2. Definities en begripsbepalingen 
In deze beleidsnota wordt verstaan onder: 
a. harddrugs: alle middelen die vermeld worden op lijst I bij de Opiumwet; 
b. softdrugs: alle middelen die vermeld worden op lijst II bij de Opiumwet; 
c. handel in drugs: het verkopen, afleveren of verstrekken van harddrags of softdmgs, dan 
wel het daartoe aanwezig zijn daarvan; 
d. lokaal: openbare gelegenheid of een niet-openbare gelegenheid en het bijbehorende erf; 
e. woning: een gebouw/deel van een gebouw dat bestemd is tot bewoning als bedoeld in 
artikel 13 b Opiumwet; 
f. gebruik als woning: bewoning als bedoeld in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens (EVRM); 
g. pand: een woning of een lokaal; 
h. handelshoeveelheid: in het kader van deze beleidsregels is sprake van een 
handelshoeveelheid als aangetoond/aaimemelijk is dat: 
- meer dan 0,5 gram harddmgs in het gebouw aanwezig is (geweest); 
- meer dan 30 gram softdmgs in het gebouw aanwezig is (geweest); 
- in het gebouw sprake is (geweest) van beroeps- of bedrijfsmatige hermepteelt, als bedoeld in 
de meest recente Aanwijzing Opiumwet van het Openbaar Ministerie. 

3. Beleidsuitgangspunten 

3.1 Algemeen 
Uit vaste jurispmdentie blijkt dat de enkele aanwezigheid van een handelshoeveelheid drugs 
de bevoegdheid geeft tot toepassing van artikel 13b Opiumwet. Voor toepassing van dit 
artikel hoeft dus geen bewijs voorhanden te zijn dat daadwerkelijk dmgs zijn verkocht, 
afgeleverd of verstrekt in of vanuit het betreffende pand. 

Toepassing van artikel 13b Opiumwet is een vorm van bestuursrechtelijk optreden. In 
beginsel is het voor het bestuursrechtelijk optreden niet van belang ofde eigenaar, 
exploitant/huurder, gebmiker of een derde de overtreding heeft begaan. De feitelijke 
constatering van overtreding van de Opiumwet is voldoende om over te gaan tot handhavend 
optreden. Daamaast speelt de persoonlijke verwijtbaarheid van de betrokken 
eigenaar/exploitant van het pand waarin handel wordt geconstateerd geen rol bij de vraag of 
zich een situatie voordoet die tot sluiting van het pand noopt. 
Voor de toepassing van de in deze beleidsregels opgenomen handhavingsstappen (par. 5) is 
ook niet vereist dat een overtreding volgend op een eerdere overtreding door dezelfde persoon 
wordt begaan. Uitgangspunt is dat het bestuursrechtelijk optreden niet persoonsgebonden, 
maar pandgebonden is. Een uitzondering hierop vormt de situatie dat een persoon, na een 
eerdere constatering van dmgshandel door deze persoon in een bepaald pand, zich opnieuw 
schuldig maakt aan dmgshandel in een ander pand. In een dergelijk geval wordt bij de op te 
leggen sanctie de eerste constatering van dmgshandel meegewogen als een constatering van 
dmgshandel ten aanzien van het zelfde pand. 

3.2 Integrale aanpak, tweesporenbeleid 
Het lokaal dmgsbeleid is er op gericht om met zowel strafrechtelijke als bestuursrechtelijke 
middelen de verkoop en aflevering van dmgs vanuit niet-gedoogde verkooppimten tegen te 
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gaan. Strafrechtelijke sancties richten zich primair op de bij de handel betrokken personen. 
Het bestuursrecht, in het bijzonder artikel 13b Opiumwet, biedt mogelijkheden om 
beeindiging van de illegale verkooppimten te bewerkstelligen. Uitgangspunt van het beleid is 
om, in samenwerking met het Openbaar Ministerie (OM) en de politie, naast strafrechtelijke 
vervolging tevens over te gaan tot bestuursrechtelijke handhaving. 

3.3 Bestuursrechtelijke handhaving 
Artikel 13b Opiumwet geeft de burgemeester de bevoegdheid om een last onder bestuurs
dwang op te leggen. Een last onder bestuursdwang houdt in de last tot het herstellen in de 
normale toestand door het ongedaan maken, beeindigen of voorkomen van de overtreding. Bij 
de toepassing van artikel 13b Opiumwet houdt het opleggen van een last onder bestuursdwang 
in dat het pand feitelijk gesloten wordt. 
In plaats van een last onder bestuursdwang kan ook een last onder dwangsom worden 
opgelegd aan betrokkene(n). De last onder dwangsom dient als een stok achter de deur. Bij 
toepassing van artikel 13b Opiumwet houdt het opleggen van een last onder dwangsom in, dat 
bij een volgende overtreding een dwangsom wordt verbeurd, wat feitelijk betekent dat 
betrokkene een boete moet betalen. 

Gezien de effecten die de handel in dmgs vanuit een woning of lokaal heeft op het openbare 
leven, geniet feitelijk handelen de voorkeur boven het opleggen van een last onder dwangsom. 
Het opleggen van een last onder bestuursdwang in de vorm van sluiting van een pand wordt 
daarom als de meest effectieve maatregel beschouwd om de met de Opiumwet strijdige 
situatie te doen beeindigen en herhaling ervan te voorkomen. Om die reden wordt voor de 
toepassing van bestuursdwang op grond van artikel 13b Opiumwet in principe gekozen voor 
directe sluiting van het betreffende pand. Gelet op de aantasting van het woonrecht is ten 
aanzien van bewoonde panden de marge ingebouwd om eerst te volstaan met een 
waarschuwing. 

3.4 Begunstigingstermijn 
Bij het opleggen van een last onder bestuursdwang wordt steeds aan betrokkenen(n) een 
begunstigingstermijn geboden, Dit houdt in dat aan betrokkene(n) de mogelijkheid wordt 
geboden om birmen een bepaalde termijn vrijwillig het pand te ontmimen en afte sluiten. 
Doet betrokkene dat niet birmen de gestelde termijn, dan gaat de burgemeester over tot 
ontruiming en sluiting van het pand. De sluiting is feitelijk van aard, en brengt met zich mee 
dat de woning of het lokaal door niemand mag worden betreden gedurende de sluitings-
termijn. 
Als begunstigingstermijn wordt een periode varierend van 48 uur tot 7 dagen aangehouden 
waarbiimen betrokkene(n) zelf in de gelegenheid is/zijn om gehoor te geven aan de opgelegde 
last. Van deze termijn kan worden afgeweken als er uit oogpunt van openbare orde en 
veiligheid sprake is van een spoedeisende situatie. In geval van een spoedeisende situatie kan 
de burgemeester besluiten bestuursdwang toe te passen zonder voorafgaande last onder 
bestuursdwang. In dat bijzondere geval wordt zo spoedig mogelijk nadien alsnog een besluit 
bekendgemaakt aan betrokkene(n). 

3.5 Subsidiariteit en proportionaliteit 
Bij toepassing van de bevoegdheid op grond van artikel 13b Opiumwet dient te worden 
voldaan aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit. In geval van gebmik van de 
bevoegdheid dient hiermee rekening te worden gehouden. 
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3.6 Onderscheid bewoonde en niet-bewoonde panden 
Bij het sluiten van een bewoonde woning/bewoond lokaal kuimen de grondrechten (het 
woonrecht en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer) in het geding komen. 
In deze beleidsregels is bij het bepalen van de uitgangspunten de eventuele aantasting van het 
woonrecht meegewogen. Er wordt, gelet op de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit, in 
deze beleidsregels onderscheid gemaakt tussen bewoonde en niet-bewoonde 
woningen/lokalen. 
Woningen en lokalen worden hiema tevens aangeduid als "pand". Bepalend voor het 
genoemde onderscheid is of een pand al of niet wordt gebmikt als woning. De reden hiervan 
is dat regelmatig dmgshandel in/vanuit woningen wordt geconstateerd, die niet gebmikt 
worden als woning. Daamaast komt het voor dat niet voor bewoning bestemde panden 
worden gebmikt als woning. 

3.7 Woningbouwcorporaties 
Als sprake is van een huurwoning van een woningcorporatie, wordt gehandeld in overleg met 
de betreffende corporatie. Praktijk is dat de politie de woningcorporatie, als eigenaar, op de 
hoogte stelt van de geconstateerde overtreding. De woningcorporatie is dan, op basis van het 
geldende huurcontract, gerechtigd het huurcontract te ontbinden. 

3.8 Eigenaar, huurder en overtreder worden aangesproken; kostenverhaal 
Uitgangspunt is dat de last onder bestuursdwang wordt bekendgemaakt aan de overtreder en 
aan de rechthebbenden op het gebmik van het pand. Dit betekent dat de last onder 
bestuursdwang wordt opgelegd aan de eigenaar (niet zijnde een woningcorporatie) en de 
eventuele huurder(s) van het betreffende pand. Als een ander dan de eigenaar/huurder(s) als 
overtreder moet worden aangemerkt, wordt de last ook aan deze overtreder opgelegd. Wie als 
overtreder(s) dient/dienen te worden aangemerkt, dient per geval te worden beoordeeld. 
Volgens vaste jurispmdentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State' kan 
de eigenaar van een pand als overtreder worden aangemerkt als hij wist of redelijkerwijs had 
kimnen weten dat zijn pand werd gebmikt voor dmgshandel. 

In beginsel is het voor het bestuursrechtelijk optreden niet van belang ofde eigenaar, huurder, 
bewoner of een derde de overtreding heeft begaan. De feitelijke constatering van overtreding 
van de Opiumwet is voldoende om over te gaan tot handhavend optreden. 

Op grond van artikel 5:25 van de Awb geschiedt de toepassing van een last onder 
bestuursdwang op kosten van de overtreder. In de last onder bestuursdwang wordt dit aan de 
overtreder meegedeeld. De kosten van voorbereiding van de last onder bestuursdwang zijn 
ook verschuldigd, voor zover als gevolg van het alsnog uitvoeren van de last onder 
bestuursdwang geen bestuursdwang is toegepast. Het is mogelijk dat zaken worden 
meegevoerd en opgeslagen om de last onder bestuursdwang te kimnen toepassen, als bedoeld 
in artikel 5:29 van de Awb. Zolang de verschuldigde kosten niet zijn voldaan, kan de 
temggave van zaken worden opgeschort. 

3.9 Overige bewoners 
Als sprake is van een pand waarin kamerverhuur plaatsvindt en de handel in dmgs in een van 
de verhuurde kamers is geconstateerd, kan een gedeeltelijke sluiting van het pand worden 
overwogen. Hetzelfde geldt voor panden die door meerdere bewoners worden bewoond en 
waarbij sprake is van afzonderlijk afte scheiden en afzonderlijk toegankelijke mimtes. 

' Zie o.m. ABRS d.d. 30-05-2012; LJN: BW6936 
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3.10 Betreden gesloten verklaard pand 
Het is op grond van artikel 2.41, lid 2, van de APVG 2009 een ieder verboden om een 
krachtens artikel 13b van de Opiumwet gesloten gebouw te betreden. Het gebouw mag alleen 
worden betreden als de burgemeester daartoe ontheffing heeft verleend, als bedoeld in artikel 
2:41, lid 2, van de APVG 2009. In de regel wordt slechts ontheffing van het verbod verleend 
in geval van een dringende en/of zwaarwichtige reden. Om voor een ontheffing in aanmerking 
te komen zal een schriftelijk en gedetailleerd verzoek om ontheffing moeten worden 
ingediend, waamit in ieder geval duidelijk moet blijken voor wie de ontheffing moet gelden 
en voor welk doel en welke periode. 
Als feitelijk tot sluiting wordt overgegaan zal het pand voor een ieder ontoegankelijk worden 
gemaakt (dichttimmeren en verzegelen). 

3.11 Wijziging huursituatie of eigendomsoverdracht 
Het onderbrengen van (een) andere huurder(s) in een pand ofde eigendomsoverdracht van 
een pand nadat een bestuursdwangmaatregel is opgelegd betekent niet dat er van 
bestuursdwang wordt afgezien. Bij een wisseling van huurder(s)/verandering van eigenaar 
wordt, vanwege de bekendheid van het betreffende pand als dmgspand, toepassing van 
bestuursdwang onverminderd noodzakelijk geacht, behalve als de omstandigheden van het 
geval tot een andere conclusie moeten leiden. 

4.1 Zwaarte sanctie/termijn sluiting 
Blijkens de Memorie van Toelichting bij artikel 13b Opiumwet̂  heeft dit artikel tot doel: 

- de preventie en beheersing van de uit het dmgsgebmik voortvloeiende risico's voor de 
voiksgezondheid; 

- het voorkomen van nadeiige effecten van de handel in en het gebmik van dmgs op het 
openbare leven en andere lokale omstandigheden. 

De op te leggen maatregel is bedoeld als herstelsanctie. Sluiting is gericht op het herstel van 
de gewenste situatie en het weren en temgdringen van dmgshandel in georganiseerd verband 
(en de effecten daarvan) vanuit panden. Doel van de sluiting en de daaraan gekoppelde 
termijn zijn hiermee in overeenstemming met het hiervoor genoemde doel van artikel 13b 
Opiumwet. De zwaarte van de op te leggen sanctie is afhankelijk van meerdere factoren. In 
paragraaf 4.2 zijn - niet limitatief- de indicatoren opgesomd die relevant zijn voor het bepalen 
van de zwaarte van de op te leggen sanctie. Deze indicatoren zijn in de beleidsafwegingen 
betrokken en hebben geleid tot de sancties die in deze beleidsregels als uitgangspunt zijn 
vastgelegd. 

Voor de termijnen van sluiting ten aanzien van panden is aansluiting gezocht bij het 
Handhavingsprotocol Horeca gemeente Groningen 2010 en het Handhavingsprotocol grow-, 
smart- en headshops 2009 van de gemeente Groningen. 

^ Kamerstukken II1996/97, 25324 nr.3, blz.5 
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4.2 Relevante indicatoren voor bepalen zwaarte sanctie 
De navolgende (niet-limitatieve) indicatoren zijn betrokken bij het bepalen van de zwaarte 
voor de op te leggen sancties: 

• de hoeveelheid aangetroffen middelen als bedoeld in lijst I en/of lijst II van de 
Opiumwet (dit zal in ieder geval een als handelshoeveelheid aan te merken 
hoeveelheid moeten zijn); 

• (andere) signalen die duiden op beroeps- of bedrijfsmatigheid, zoals de aanwezigheid 
van verpakkingsmateriaal, grote som(men) (handels)geld, een weegschaal, 
assimilatielampen e.d.; 

• de mate waarin het gebouw betrokken is bij de dmgshandel in georganiseerd verband; 
• de mate waarin het gebouw bekend staat als dmgsadres; 
• de vraag of sprake is van gewelds- of andere openbare orde delicten; 
• de vraag of sprake is van een of meer (vuur)wapens/verboden wapenbezit als bedoeld 

in de Wet Wapens en Mimitie; 
• het bestaan van een vermoeden van verwijtbaarheid van de bewoner(s)/betrokkene(n); 
• het bestaan van een vermoeden dat de bewoner(s)/betrokkene(n) verkeert/verkeren in 

kringen van personen met antecedenten (hierbij moet met name gedacht worden aan 
antecedenten t.a.v. de Opiumwet ofde Wet Wapens en Munitie, maar ook 
antecedenten op het gebied van geweld jegens personen of zaken, zoals mishandeling, 
bedreiging, vemieling of diefstal e.d. kurmen een rol spelen); 

• de vraag of sprake is van recidive; 
• de vraag of sprake is van een combinatie van middelen als bedoeld in lijst I en lijst II 

Opiumwet; 
• de mate van brandgevaar en/of ander gevaar voor de omgeving; de mate van risico 

voor omwonenden; 
• de mate van overlast en de effecten op de omgeving; 
• de aannemelij kheid dat de woning niet overeenkomstig de woonfunctie wordt 

gebmikt; 
• de aaimemelij kheid dat behalve het pand of het daarbij behorende erf nog een of meer 

locaties betrokken is/zijn bij dmgshandel in georganiseerd verband; 

5 Handhaving ten aanzien van bewoonde en niet-bewoonde panden 

5.1 Aanpak illegale verkoop vanuit bewoonde en niet-bewoonde panden 
Woningen en lokalen komen steeds vaker in beeld als verkooplocaties van dmgs. Daamaast 
worden veelvuldig hermepkwekerijen in woningen en lokalen aangetroffen. Om de handel in 
dmgs in of vanuit woningen en lokalen tegen te gaan is daarom strikte handhaving gewenst en 
noodzakelijk. Deze handel vormt immers een emstige aantasting van de openbare orde, 
veiligheid en voiksgezondheid. Het woon- en leefklimaat en de sociale en/of fysieke 
veiligheid van burgers worden er door aangetast. De voiksgezondheid is in het geding omdat 
sprake is van ongecontroleerde verkoop van dmgs. Daamaast kan worden gewezen op 
nadeiige economische gevolgen, zoals het dalen van de verkoop- en verhuurwaarde van 
omliggende panden. 
In het algemeen belang wordt daarom met de uitvoering van het sluitingsbeleid beoogd om de 
handel in dmgs in of vanuit woningen en lokalen te beeindigen en hierdoor tevens de 
veroorzaakte negatieve effecten temg te dringen. Erkend wordt dat het sluiten van een 
woning/lokaal ingrijpende (financiele) gevolgen heeft of kan hebben voor zowel de 
gebmikers als de eigenaren van het pand. Er is echter door de gebmikers en mogelijk tevens 
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door de eigenaren van de panden ook financieel voordeel behaald uit de illegale verkoop van 
dmgs. 
Sluiting van panden voor een bepaalde stmcturele periode is noodzakelijk om te 
bewerkstelligen dat de illegale dmgshandel vanuit deze panden daadwerkelijk en stmctureel 
eindigt. De bekendheid van de locatie als verkooppunt van dmgs blijft immers enige tijd 
bestaan. Ook strekt de sluiting ertoe anderen er van afte houden over te gaan tot vestiging van 
een illegaal verkooppunt in een pand. 

5.2 Rechtvaardiging van de inbreuk op het woonrecht 
Toepassing van artikel 13b Opiumwet tast het recht op ongestoord genot van een bewoond 
pand aan, zoals dat is neergelegd in artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van 
de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Artikel 13b Opiumwet 
voorziet echter in een wettelijke grondslag in het nationale recht voor een beperking van de 
persoonlijke levenssfeer. Het doel dat wordt gediend met artikel 13b Opiumwet sluit aan bij 
het doelcriterium "voorkoming van strafbare feiten" zoals opgesomd in artikel 8, tweede lid, 
van het EVRM. Daamaast worden ook rechten van anderen, in dit geval omwonenden, 
beschermd: overlast en/of gevaar wordt weggenomen en aan eventuele intimidatiepraktijken 
wordt een einde gemaakt. Artikel 13b Opiumwet dient dus de door het EVRM genoemde, 
gerechtvaardigde belangen. 

5.3 Uitgangspunten voor sancties 
Op grond van de voorgaande overwegingen gelden ten aanzien van bewoonde en niet-
bewoonde panden de volgende uitgangspimten ten aanzien van het gebmik van de 
bevoegdheid op grond artikel 13b Opiumwet. 

5.3.1. Als het gaat om de verkoop, aflevering of verstrekking of het daartoe aanwezig 
hebben van softdrugs inA'anuit bewoonde panden: 

a. handel in softdrugs t/m 500 gram: bij een handelshoeveelheid tot en met 500 gram 
wordt een sanctie opgelegd die varieert van een waarschuwing tot een sluiting voor 
een duur van maximaal 3 maanden. 

b. handel in softdrugs meer dan 500 gram: bij een handelshoeveelheid van meer dan 
500 gram wordt een sanctie opgelegd die varieert van een waarschuwing tot een 
sluiting voor een duur van maximaal 6 maanden. 

c. handel in softdrugs (in de vorm van als handelshoeveelheid aan te merken 
hennepteelt): een sanctie die varieert van een waarschuwing tot een sluiting voor een 
duur van maximaal 6 maanden. 

d. T constatering handel in softdrugs binnen 3 jaren na 1*̂  constatering: ongeacht de 
bij de 1̂  en 2^ constatering aangetroffen handelshoeveelheid softdmgs wordt een 
sanctie opgelegd van sluiting voor een duur van maximaal 12 maanden; 

e. 3 ' constatering handel in softdrugs binnen 3 jaren na T constatering: ongeacht de 
bij de 1̂ ' 2*̂  en 3^ constatering aangetroffen handelshoeveelheid softdmgs wordt een 
sanctie opgelegd van sluiting voor onbepaalde tijd; 

Als uitgangspunt geldt dat de hiervoor genoemde maximumsanctie wordt opgelegd, tenzij 
naar het oordeel van de burgemeester de omstandigheden van het concrete geval nopen tot het 
opleggen van een lichtere sanctie. 
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DAMOCLESBELEID GEMEENTE GRONINGEN 2013 
t.a.v. het sluiten van woningen en lokalen 

Als een sluiting voor onbepaalde tijd is opgelegd kuimen belanghebbenden, na het verstrijken 
van 2 jaren sinds de sluiting is bevolen, de burgemeester om opheffing van de sluiting 
verzoeken. 

Constateringen die langer dan 3 jaren na de eerdere constatering(en) worden gedaan worden 
benaderd overeenkomstig I® constateringen. 

5.3.2. Als het gaat om de verkoop, aflevering of verstrekking of het daartoe aanwezig 
hebben van harddrugs in/vanuit bewoonde panden: 

a. handel in harddrugs: een sanctie die varieert van een waarschuwing tot een sluiting 
voor een duur van maximaal 12 maanden. 

b. 2^ constatering handel in harddrugs binnen 3 jaren na de 1̂  constatering: 
ongeacht de bij de Î  en 2̂  constatering aangetroffen handelshoeveelheid harddmgs 
wordt een sanctie opgelegd van sluiting voor een duur van maximaal 3 jaren; 

c. 3* constatering handel in harddrugs binnen 3 jaren na de T constatering: 
ongeacht de bij de 1̂ ' 2̂  en 3^ constatering aangetroffen handelshoeveelheid harddmgs 
wordt een sanctie opgelegd van sluiting voor onbepaalde tijd; 

Als uitgangspunt geldt dat de hiervoor genoemde maximumsanctie wordt opgelegd, tenzij 
naar het oordeel van de burgemeester de omstandigheden van het concrete geval nopen tot het 
opleggen van een lichtere sanctie. 

Als een sluiting voor onbepaalde tijd is opgelegd kunnen belanghebbenden, na het verstrijken 
van 2 jaren sinds de sluiting is bevolen, de burgemeester om opheffing van de sluiting 
verzoeken. 

Constateringen die langer dan 3 jaren na de eerdere constatering(en) worden gedaan worden 
benaderd overeenkomstig 1̂  constateringen. 

NB: Als sprake is van zowel handel in softdmgs als handel in harddmgs gelden de 
uitgangspunten zoals verwoord ten aanzien van de handel in harddmgs. 

5.3.3. Als het gaat om de verkoop, aflevering of verstrekking of het daartoe aanwezig 
hebben van soft- en/of harddrugs in of vanuit niet-bewoonde panden: 

a. handel in soft- en/of harddrugs: er wordt een sanctie opgelegd van sluiting voor 
een duur van maximaal 12 maanden. 

b. T constatering handel in soft- en/of harddrugs binnen 3 jaren na 1̂  
constatering: ongeacht de bij de 1* en 2^ constatering aangetroffen 
handelshoeveelheid soft- en/of harddmgs wordt een sanctie opgelegd van sluiting 
voor onbepaalde tijd; 

Als uitgangspunt geldt dat de hiervoor genoemde maximumsanctie wordt opgelegd, tenzij 
naar het oordeel van de burgemeester de omstandigheden van het concrete geval nopen tot het 
opleggen van een lichtere sanctie. 
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DAMOCLESBELEID GEMEENTE GRONINGEN 2013 
t.a.v. het sluiten van woningen en lokalen 

Als een sluiting voor onbepaalde tijd is opgelegd kimnen belanghebbenden, na het verstrijken 
van 2 jaren sinds de sluiting is bevolen, de burgemeester om opheffing van de sluiting 
verzoeken. 

Constateringen die langer dan 3 jaren na de eerdere constatering(en) worden gedaan worden 
benaderd overeenkomstig 1̂  constateringen. 

7. Hardheidsclausule 
De burgemeester kan gemotiveerd afwijken van de sancties zoals deze zijn vastgesteld in het 
beleid. 

8. Citeertitel 
Deze beleidsregels worden aangehaald als 'Damoclesbeleid gemeente Groningen 2013'. 
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Bestuursdienst 

Directie BST/S&O/Jongsma 

Onderwerp Schriftelijke vragen t.a.v. Damoclesbeleid 

%^rorimgen 

De leden van de raad van de gemeente Groningen 
te 
GRONINGEN 

TelefoonOSO 367 76 97 Bijlage(n) 

Datum • 2 1 FEB 2013 ^* '°"^^ ̂ "̂ 

Onskenmerk B D 13.3544170 

Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

De voorzitter van de raadscommissie Financien en Veiligheid zond mij bij brief van 
13 febmari jl. de vragen en opmerkingen van verschillende raadsfracties ten aanzien 
van het door mij vastgestelde Damoclesbeleid. In deze brief geef ik, na een korte 
algemene reactie, per raadsftactie een reactie op de gestelde vragen en/of gemaakte 
opmerkingen. Het gaat hierbij om de reacties van de raadsfi-acties van de Partij van de 
Arbeid, de Stadspartij, de SP, D66, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren. 
Door de raadsfracties van de W D , GroenLinks, het CDA en Student & Stad zijn 
geen vragen gesteld cq. opmerkingen gemaakt. 

Algemeen. 
Het Damoclesbeleid is een nadere invulling van de bevoegdheid, die ik als 
burgemeester op grond van artikel 13b Opiumwet (de Wet "Damocles") heb, om over 
te gaan tot het sluiten van panden bij geconstateerde dmgshandel. Wat betreft het 
bepalen van de op te leggen sancties, in het bijzonder de op te leggen sluitingsduur, 
heeft de wetgever de burgemeester beoordelingsruimte gegeven. In zijn algemeenheid 
ben ik van mening dat ik met het Damoclesbeleid op een redelijke wijze invulling 
geefaan mijn bevoegdheid tot het sluiten van panden. Bij het bepalen van de 
sluitingsduur heb ik mij mede laten leiden door het beleid van andere gemeenten en 
hetgeen in de jurispmdentie in zijn algemeenheid redelijk wordt geacht. 
De uitgangspunten in het beleid ten aanzien van de op te leggen sancties vormen een 
mix van maatregelen die in beleidsstukken van andere gemeenten worden gehanteerd. 
Naar mijn mening vormen de uitgangspunten een goede balans tussen enerzijds het 
algemene maatschappelijke belang bij bestrijding van dmgshandel en anderzijds het 
persoonlijk belang van betrokkenen. Duidelijk is echter dat het algemeen belang bij 
bestrijding van dmgshandel (daaronder ook begrepen het exploiteren van een 
hennepkwekerij) groot is. Dmgshandel vormt nadrukkelijk een aantasting van het 
woon- en leefklimaat en de sociale en/of fysieke veiligheid van burgers. Om die reden 
dient dmgshandel met alle mogelijke middelen bestreden te worden. 

SE.4.C 
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Ondewp Schriftelijke vragen t.a.v. Damoclesbeleid 

Afzonderlijke beantwoording 

PvdA 
1. Hoe wordt in voorkomende situaties, waar kwetsbare groepen/kinderen slachtoffer 
zijn van het sluiten van panden, voorzien in adequate opvang? 

Antw.: Het is mogelijk dat een sluitingsbevel op grond van artikel 13b Opiumwet 
(tevens) bewoners treft aan wie ter zake van de geconstateerde dmgshandel geen 
verwijt kan worden gemaakt. Uit jurispmdentie blijkt dat in een dergelijk geval aan 
deze bewoners passende vervangende woonruimte moet worden aangeboden. Als bij 
sluiting van een bewoond pand sprake is van bewoners die niets te verwijten valt, zal 
ik mij inspannen om voor hen vervangende woonmimte te regelen. 
Voor bewoners die verwijtbaar hebben gehandeld ten aanzien van de geconstateerde 
dmgshandel geldt als uitgangspunt dat zij zelf voor vervangende woonmimte dienen 
te zorgen. In zijn algemeenheid geldt echter dat bij het bepalen van de op te leggen 
sanctie alle betrokken belangen moeten worden meegewogen. In voorkomende 
gevallen kan het zo zijn dat de bijzonder kwetsbare positie van betrokken personen 
tot de conciusie moet leiden dat sluiting van de woning niet proportioned is. 
Een andere mogelijkheid is om wel tot sluiting over te gaan, maar vervangende 
woonruimte voor betrokkenen te regelen. Het gaat hierbij echter wel om 
uitzonderingsgevallen. 

2. Is de burgemeester/het college bereid de raad jaarlijks bij de gemeenterekening 
specifiek te informeren over de directe en indirecte (zoals bij 1) effecten van het 
Damoclesbeleid? 

Antw: 
Ik ben bereid uw raad jaarlijks bij de gemeenterekening te rapporteren over de 
sancties die ik in het betreffende kalenderjaar op grond van het Damoclesbeleid heb 
opgelegd. 

Stadspartij 
1. Wij zijn benieuwd naar cijfers over huurcontract ontbinding na melding aan 
woningcorporatie. 
AdI 
Het is niet mogelijk gebleken om binnen de korte termijn voor beantwoording van de 
gestelde vragen betrouwbare aantallen te noemen over het aantal ontbindingen van 
huurcontracten door woningcorporaties. Ik streefer naar uw raad binnen enkele 
weken een zo volledig mogelijk beeld te geven van het aantal ontbonden huur
contracten in 2012, verband houdend met het aantreffen van een hennepkwekerij. 
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2. Hoe wordt er omgegaan met anonieme meldingen over bijvoorbeeld illegale 
hennepkwekerijen? M.a.w., hoe anoniem blijft de melder? 

Antw: 
Burgers die anoniem willen blijven kunnen melding maken van een hennepkwekerij 
via Meld Misdaad Anoniem (kortweg aangeduid als "M"). De campagne "M" 
garandeert dat melders anoniem blijven. 

3. Is er bij de uitvoering van het beleid ook aandacht voor mensen die sOciaal minder 
weerbaar zijn? Dit is in het verleden nadrukkelijk door de burgemeester benoemd. 

Antw: 
Uitgangspunt is dat bij geconstateerde dmgshandel in een pand een afweging wordt 
gemaakt tussen enerzijds het algemeen belang dat met bestrijding van dmgshandel is 
gediend en anderzijds het persoonlijk belang van de betrokken eigenaar/bewoner(s). 
Bij deze afweging worden alle betrokken belangen meegewogen. Als blijkt dat de 
(beperkte) sociale weerbaarheid van betrokkenen als verzachtende omstandigheid 
moet worden aangemerkt wordt daarmee rekening gehouden bij de op te leggen 
sanctie. 

4. Voor wat betreft de begunstigingstermijn bij ontruiming. Wanneer niet wordt 
meegewerkt aan een vrijwillige ontruiming of in geval van een spoedelsende situatie 
kan de burgemeester bestuursdwang toepassen. De kosten hiervan moeten wat de 
Stadspartij betreft verhaald worden op de betrokkene (n). Hoe kijkt de burgemeester 
hier tegenaan? 

Antw: 
Uitgangspunt is dat de kosten die gepaard gaan met het sluiten van een pand worden 
verhaald op degene(n) die in juridische zin als overtreder(s) kan/kunnen worden 
aangemerkt. Wie in een concreet geval als overtreder kan worden aangemerkt dient 
per geval te worden beoordeeld. Veelal zal de overtreder de bewoner van het pand 
zijn. Het is mogelijk dat, naast de bewoner, ook een eventuele pandeigenaar 
(verhuurder) als overtreder is aan te merken. In het Damoclesbeleid wordt in 
paragraaf 3.8 aandacht besteed aan het verhalen van de kosten op de overtreders. 

5. Als het gaat om de verkoop, aflevering of verstrekking of het daartoe aanwezig 
hebben van softdrugs in/vanuit bewoonde panden bestaan er 5 sancties. Onder c : 
handel in softdrugs (in de vorm van als handelshoeveelheid aan te merken 
hennepteelt) varieert de sanctie van minimaal een waarschuwing tot maximaal een 
sluiting van de duur van 6 maanden. Is slechts een waarschuwing niet te soft? 
Temeer omdat het hier een handelshoeveelheid betreft? 
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Antw: 
Het beleid kent alleen t.a.v. bewoonde panden de mogelijkheid om te volstaan met 
een waarschuwing; deze mogelijkheid is er alleen bij een eerste constatering van 
dmgshandel (bij herhaalde constatering wordt het pand gesloten). De reden is dat bij 
sluiting van bewoonde panden het woonrecht van betrokkenen wordt aangetast en dat 
er situaties denkbaar zijn waarin het sluiten van het bewoonde pand disproportioneel 
is. Voor die gevallen is het wenselijk om, bij eerste constatering van dmgshandel, de 
mogelijkheid open te houden om te volstaan met een waarschuvdng. Het uitgangspunt 
is echter dat bij eerste constatering van dmgshandel, ook bij bewoonde panden direct 
tot sluiting (voor max. 3 maanden bij softdmgs, voor max. 12 maanden bij harddmgs) 
wordt overgegaan. Wanneer echter naar het oordeel van de burgemeester de 
omstandigheden van het concrete geval nopen tot het opleggen van een lichtere 
sanctie kan een lagere sanctie (sluiten voor kortere duur dan het genoemde maximum, 
of slechts een waarschuwing) worden opgelegd. Het voorgaande is ook verwoord in 
het beleid. 

Als dmgshandel wordt geconstateerd in een mibewoond pand kent het beleid niet de 
mogelijkheid van het opleggen van een waarschuwing, en is het uitgangspimt dat, bij 
eerste constatering, tot sluiting van (maximaal 12 maanden) wordt overgegaan. 

SP 
Met betrekking tot "paragraaf 5.3.1 verkoop, aflevering of verstrekking of het daartoe 
aanwezig hebben van softdrugs in/vanuit bewoonde panden": 
1. Waarom is er gekozen voor de hoeveelheid van softdrugs t/m en meer dan 500 
gram? Voorbeeid 1: de gemeente Nijmegen gaat uit van een handelshoeveelheid van 
< 50 gram of> 50 gram. 
Voorbeeid 2: Maastricht sluit aan bij het gestelde inde Aanwijzing Opiumwet, 
Concreet betekent dit dat in Maastricht sprake is van een overtreding bij een 
hoeveelheid harddrugs van meer dan 0,5 gram, bij softdrugs van meer dan 5 gram en 
bij hennepplanten van meer dan 5 planten. 
Waarom heeft de burgemeester voor Groningen gekozen voor het tienvoudige van de 
hoeveelheid die Nijmegen hanteert? 

Antw: 
Voor de toepassing van artikel 13b Opiumwet is op grond van jurispmdentie vereist 
dat de hoeveelheid dmgs die in een pand worden aangetroffen kan worden 
aangemerkt als "handelshoeveelheid". Er moet dus sprake zijn van een dusdanige 
hoeveelheid dmgs die, tezamen met andere omstandigheden, de conciusie 
rechtvaardigen dat sprake is van dmgshandel in/vanuit het betreffende pand. 

In het Groninger Damoclesbeleid is, evenals in beleidsstukken van andere gemeenten, 
voor wat betreft de te bepalen handelshoeveelheden aansluiting gezocht bij de 
Aanwijzing Opiumwet van het Openbaar Ministerie (OM). Op basis van het beleid 
van het OM wordt een hoeveelheid harddmgs van maximaal 0,5 gram en een 
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hoeveelheid softdmgs van maximaal 5 gram aangemerkt als "voor eigen gebmik" 
waartegen niet strafrechtelijk wordt opgetreden (wordt gedoogd). Het bezit van een 
hoeveelheid tussen 5 en 30 gram softdmgs wordt in het strafrecht aangemerkt als een 
overtreding; het bezit van meer dan 30 gram softdmgs wordt aangemerkt als een 
misdrijf. 

In het Groninger Damoclesbeleid wordt een hoeveelheid van meer dan 30 gram 
softdmgs en een hoeveelheid van meer dan 0,5 harddmgs aangemerkt als 
handelshoeveelheid. Dit betekent dat als uitgangspunt geldt dat bij eerste constatering 
van een hoeveelheid softdmgs van 30 tot en met 500 gram een sanctie wordt 
opgelegd van 3 maanden sluiting (van een bewoond pand) dan wel 6 maanden 
sluiting (van een onbewoond pand). Bij het aantreffen van een hoeveelheid van meer 
dan 500 gram volgt sluiting voor langere duur. 

Het is dus niet zo dat, voor wat betreft het bepalen van de handelshoeveelheid, in het 
Groningse Damoclesbeleid een veel hogere grens wordt gehanteerd dan in het beleid 
van Nijmegen. Op grond van het Groningse beleid kan vanaf een hoeveelheid soft
dmgs van meer dan 30 gram softdmgs en een hoeveelheid van meer dan 0,5 gram 
harddmgs een sanctie worden opgelegd. 

2. Gemeenten als Almelo, Almere, Enschede en Nijmegen kiezen er voor bij de eerste 
constatering de overtreder schriftelijk te waarschuwen. Maastricht heeft er voor 
gekozen direct tot drie maanden sluiting over te gaan. 
Waarom heeft de burgemeester er voor gekozen om in de beleidsregels een vagere 
sanctie (onder a "....wordt een sanctie opgelegd die varieert van een waarschuwing 
tot een sluiting voor een duur van maximaal drie maanden") op te nemen? 

Antw: 
In het Groninger Damoclesbeleid is onder de opgesomde sancties steeds expliciet 
opgenomen dat het uitgangspimt is om de genoemde maximumsanctie op te leggen. 
Slechts in gevallen waarin naar mijn oordeel de omstandigheden van het concrete 
geval nopen tot het opleggen van een lichtere sanctie wordt van het in beleid 
genoemde maximum afgeweken. Voor de achterliggende reden van de gekozen 
marge tussen een waarschuwing en sluiting voor bepaalde duur verwijs ik naar mijn 
antwoord op vraag 5 van de Stadspartij. 

3. De sancties duidelijker verwoorden/formuleren heeft volgens de SP-fractie het 
voordeel dat de motivering van een besluit makkelijker wordt, de burgemeester hoeft 
dan niet telkens per situatie een afweging te maken en het heeft ook als voordeel dat 
iedereen van te voren weet welke sanctie er opgelegd wordt. Is de burgemeester dat 
met ons eens en zoja, is de burgemeester bereid om de sancties duidelijker te 
formuleren? (zie onderaan dit document de sancties van een vijftal andere 
gemeenten) 
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Antw: 
Zoals gezegd geldt als uitgangspunt dat de in het beleid genoemde maximumsancties 
worden opgelegd. Dit wordt in het beleid, onder aan de opgesomde sancties, steeds 
benadrukt. Hiermee wordt naar mijn mening voldoende helderheid geboden. 
Het opnemen van de mogelijkheid om ten aanzien van bewoonde panden te volstaan 
met een waarschuwing biedt de mogelijkheid om maatwerk te leveren in gevallen 
waar de genoemde maximumsanctie te zwaar wordt geacht. Dit doet naar mijn 
mening recht aan het belang dat aan het woonrecht van betrokkenen moet worden 
gehecht. 

Met betrekking tot "paragraaf 5.3.1 onderdeel c en paragraaf 5.3.2 onderdeel c ": 
4. Waarom heeft de burgemeester de keuze gemaakt om bij een derde constatering 
handel in softdrugs binnen drie jaar na de tweede constatering een sanctie voor 
onbepaalde tijd op te leggen? Is dat wel in lijn met de eisen van proportionaliteit en 
subsidiariteit en art 8 EVRM? (zie ook vraag 6) 
Bij andere gemeenten waarvan wij de beleidsregels hebben bestudeerd, zijn we dat 
niet tegengekomen. 't maximum is toch wel twaalf maanden bij softdrugs en 
vierentwintig maanden bij harddrugs. 

5. Het is volgens de beleidsregels weliswaar zo dat er bij de sanctie van sluiting voor 
onbepaalde tijd na twee jaar door belanghebbenden de burgemeester om opheffing 
van de sluiting kunnen verzoeken, maar kan dan niet beter in de beleidsregels sluiting 
van twaalf maanden bif softdrugs en vierentwintig maanden bij harddrugs 
opgenomen worden? Zo nee, waarom niet? 

Antw: 
Gelet op de verwijzing naar de genoemde paragrafen en naar artikel 8 EVRM neem ik 
aan dat uw vraag specifiek betrekking heeft op sluiting voor onbepaalde tijd van 
bewoonde panden. Het uitgangspunt om bij herhaalde constateringen van dmgshandel 
uiteindelijk over te gaan tot sluiting van een bewoond pand voor onbepaalde tijd 
wordt ook door andere gemeenten gehanteerd. Ik verwijs naar - bijvoorbeeld - het 
beleid van de gemeenten Rotterdam, Den Bosch, Leeuwarden, Helmond en Sittard-
Geleen. Het, door de centrale overheid ingestelde, Centmm voor Criminaliteits-
preventie en Veiligheid (CCV) heeft het Damoclesbeleid van de gemeente Wijchen 
als voorbeeid voor andere gemeenten op haar website staan. Ook in dit beleid is de 
sanctie van sluiting voor onbepaalde tijd van een woning opgenomen bij herhaalde 
constatering van dmgshandel. 

In het Groningse beleid geldt als uitgangspunt dat bij de derde constatering van 
handel in soft- of harddmgs de woning voor onbepaalde tijd wordt gesloten. Er is in 
die gevallen dus al twee keer eerder een sanctie opgelegd wegens dmgshandel 
in/vanuit de woning, die blijkbaar nog steeds niet tot beeindiging van deze handel 
heeft geleid. Klaarblijkelijk hebben de sluitingen voor bepaalde duur in die gevallen 
onvoldoende effect gehad. Ik acht het daarom gerechtvaardigd om in de genoemde -
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uitzonderlijke - gevallen tot sluiting voor onbepaalde dum over te gaan. Gezien de 
herhaalde, emstige overtredingen vind ik het van belang om mij vooraf niet in beleid 
aan een bepaalde termijn te binden. Wel vind ik het van belang dat de mogelijkheid 
bestaat om na twee jaren de sluiting opnieuw door mij te laten beoordelen. Ook los 
van een eventueel opheffingsverzoek zal overigens aandacht moeten blijven bestaan 
voor de situatie in/rond een langdurig gesloten pand. 

Bemiddeling. 
6. De toepassing van bestuursdwang kan zeer ingrijpende gevolgen hebben voor de 
betrokkenen, met name bij bewoners van een woning. Het kan voorkomen dat 
bewoners die niet met de drugshandel in en rond het pand te maken hebben, getroffen 
worden door een sluitingsbevel op grond van artikel 13 b. Uit jurisprudentie met 
betrekking tot artikel 8 ERVMblijkt dat in dit geval aan de "onschuldige" bewoner 
passende vervangende woonruimte moet worden aangeboden. In een aantal 
gemeenten wordt bemiddeld bij het vinden van vervangende woonruimte. In Almelo 
zal de burgemeester niet eerder gebruik maken van de bevoegdheid tot het sluiten van 
een woning dan nadat de verhuurder er schriftelijk op gewezen is dat de 
huurovereenkomst civielrechtelijk kan worden ontbonden en hieraan geen gevolg 
gegeven is. In Almelo bemiddelt de gemeente niet-overtreders bij het vinden van 
vervangende woonruimte. Ook wordt juist met het oog op artikel 8 EVRM bij de 
eerste overtreding softdrugs volstaan met een waarschuwing. Eveneens wordt er in 
het beleid rekening mee gehouden dat een woning niet voor onbepaalde tijd wordt 
gesloten. 

Is de burgemeester bereid hetzelfde beleid als Almelo in de (toelichting op de) 
Groningse handhavingsregels op te nemen? Zo nee, waarom niet? Zijn er 
mogelijkheden om met corporaties (eventueel in een convenant) tot afspraken te 
komen waarbij er snel voor passende en vervangende woonruimte voor niet-
overtreders wordt gezorgd? Zoja, is de burgemeester bereid tot afspraken met 
corporaties te komen? Zo nee, waarom niet? 

Antw: 
Op de benadering van betrokkenen die niet verwijtbaar hebben gehandeld ben ik al 
ingegaan bij mijn antwoord op vraag I van de PvdA-fractie. Primair verwijs ik naar 
deze beantwoording. Ten aanzien van bewoners die niets te verwijten valt zal ik mij, 
zoals gezegd, inspannen om vervangende woonmimte te regelen. 

De Groninger woningcorporaties hanteren als uitgangspunt dat de huurder, bij wie 
een hennepkwekerij is aangetroffen, zelfde gelegenheid krijgt de huur op te zeggen. 
Als de huurder de huurovereenkomst niet vrijwillig opzegt, vordert de woning
corporatie in een gerechtelijke procedure ontbinding van de huurovereenkomst en/of 
ontmiming van de woning. In die gevallen beoordeelt de rechter ofde ontbinding 
en/of ontmiming toelaatbaar moet worden geacht. Hierbij zal de rechter ook de 
gevolgen van de ontmiming van het gehuurde pand betrekken. Ik acht het niet 
wenselijk om, los van deze rechterlijke beoordeling, afspraken te maken met de 
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woningcorporaties over het al of niet regelen van vervangende woonmimte voor 
"niet-overtreders". Het is aan de rechter om hierover in concrete gevallen een oordeel 
te geven. 

Evenmin acht ik het wenselijk om als uitgangspunt te nemen dat de particuliere 
verhuurder steeds de gelegenheid krijgt om zelfde huurovereenkomst op te zeggen. 
In zijn algemeenheid geldt dat de gevolgen van drugshandel vanuit een huiupand 
voor risico komen van de verhuurder. Van de verhuurder mag worden verwacht dat 
hij zich tot op zekere hoogte informeert over het gebmik dat van het verhuurde pand 
wordt gemaakt. In veel gevallen is, naast de bewoner, ook de verhuurder een verwijt 
te maken wat betreft de geconstateerde dmgshandel. Dat kan zijn doordat de 
verhuurder weet heeft gehad van de handel of onvoldoende toezicht heeft gehouden 
op de gang van zaken in en rond het verhuurde pand. Anders dan bij woning
corporaties is het bij particuliere verhuur niet vanzelfsprekend dat de verhuurder geen 
enkele betrokkenheid heeft (gehad) bij de dmgshandel. Gelet hierop biedt de 
opzegging van de huurovereenkomst niet steeds de garantie dat de drugshandel 
eindigt. 

D66 
In het vastgestelde beleid van dit college wordt gestreefd naar regulering van de 
achterdeur van coffeeshops, of in ieder geval hetplaveien van de weg er naar toe. 
De burgemeester zegde, inmiddels alweer bijna een jaar geleden, naar aanleiding 
van vragen van mijnfractie hierover toe, dat een "stappenplan drugs" in 2012 zou 
volgen. Dat "stappenplan drugs" heeft vervolgens bij ons op de LTA gestaan totdat er 
de datum 6 februari 2013 aan kon worden toegevoegd (welke dus ook nog eens 
helaas niet tot bespreking heeft geleid). Een ruime tijdoverschrijding wat D66 betreft. 
Daarnaast kunnen wij, buiten de in de collegebrief genoemde "handhavings-stappen 
oftewel sluitingstermijnen " niet ontdekken welke stap van het totale plan dit nou is. 
Wij gaan er althans niet vanuit dat de nota de invulling van het volledige stappenplan 
is?! Daarom willen we graag antwoord op de volgende vragen: 
1. Welke stappen worden er nog meer ondernomen? 
2. Welke termijnen worden vervolgens aan die verschillende stappen gehangen? 

Antw: 
Het eerder genoemde Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) 
biedt gemeenten hulpmiddelen bij het formuleren van het lokale handhavingsbeleid 
op grond van artikel 13b Opiumwet. Het CCV noemt dit het "Stappenplan 13b 
Opiumwet". Op de LTA is, in navolging van de door het CCV gehanteerde term, 
steeds de benaming "Stappenplan" gehanteerd. Bedoeld wordt echter het Damocles
beleid. 

Het door het CCV opgestelde stappenplan formuleert de diverse stappen die genomen 
kunnen/moeten worden om te komen tot een sluitingsbevel, bijvoorbeeld het 
opleggen van een waarschuwing, het maken van een belangenafweging. 
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de motivering van een sluitingsbevel. Deze stappen zijn grotendeels verwerkt in het 
Groningse Damoclesbeleid. 

ChristenUnie 
1. in de begeleidende brief, en in de inleiding (par. 1.1) van het beleid, wordt 
gesproken over hennepkwekerijen en de risico ̂ s die deze met zich meebrengen. 
Het vervolg gaat echter met name over drugspanden, van waaruit gehandeld wordt. 
We zouden in het volledige Damoclesbeleid de aandacht voor hennepkwekerijen 
terug willen zien. 

Antw: 
In de inleiding van het Damoclesbeleid wordt de wenselijkheid van het formuleren 
van beleid benoemd. Daarbij wordt ook nadrukkelijk de problematiek van 
hennepkwekerijen in panden benoemd. Uit praktische overwegingen is in het beleid 
steeds de verzamelterm "dmgshandel" gehanteerd. Daaronder wordt ook verstaan de 
beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt als bedoeld in de Aanwijzing Opiumwet van 
het Openbaar Ministerie. Dit volgt uit de definiering van het begrip "handels
hoeveelheid" in artikel 2, sub h. 

2. par. 3.4: begunstigingstermijn varierend van 48 uur tot 7 dagen. Vanwaar deze 
variatie, waar wordt deze op gebaseerd? 

Antw: 
In het beleid heb ik bewust een marge ingebouwd voor wat betreft de te hanteren 
begunstigingstermijn. Bij een aangekondigde sluiting worden betrokkenen in de 
gelegenheid gesteld om biimen de begunstigingstermijn zelf tot sluiting van het pand 
over te gaan. De begunstigingstermijn moet lang genoeg zijn om aan de last tot 
sluiting te (kunnen) voldoen, maar niet langer dan noodzakelijk geacht wordt. 
De sluiting van een pand kan gepaard gaan met de (gedeeltelijke) ontmiming van dat 
pand, in het bijzonder als het gaat om een woning. In een dergelijk geval zal in de 
meeste gevallen een langere begunstigingstermijn gehanteerd moeten worden. 
Als het betreffende pand enkel gesloten hoeft te worden zal veelal volstaan kimnen 
worden met een korte begunstigingstermijn. De in het beleid genoemde marge van 48 
uur tot 7 dagen biedt mimte om per geval de noodzakelijke termijn te hanteren. 

3. tenslotte, grow-, smart- en headshops vallen niet onder deze regeling. Enerzijds 
vanzelfsprekend, gezien het verschillende karakter, maar we willen er bij deze 
nogmaals de aandacht op vestigen dat door de aanwezigheid van deze shops het voor 
(potentiele) eigenaren van hennepkwekerijen wel eenvoudig wordt gemaakt om hun 
materialen aan te schaffen en hun kwekerijen in te richten. 

Antw: 
Grow-, smart- en headshops vallen niet onder het Groningse Damoclesbeleid omdat 
voor deze shops afzonderlijk handhavingsbeleid is vastgesteld. Dat grow-, smart- en 



 

Collegebrief - Schriftelijke vragen t.a.v. Damoclesbeleid

229

Volgvel 9 van 10 
Onderwerp Schriftelijke vragen t.a.v. Damoclesbeleid 

headshops faciliterend zijn aan de bedrijfsmatige illegale teelt van hennep is bekend. 
De verkoop van de afzonderlijk verkochte artikelen door de shops is echter niet 
strafbaar. De shops worden periodiek integraal gecontroleerd. Bij constatering van 
overtredingen van regelgeving wordt handhavend opgetreden. 

Partij voor de Dieren 
Ambtelijke navraag heeft ons geleerd dat het alleen zou gaan om het vastleggen van 
beleid. Daar kunnen we niets op tegen hebben. De burgemeester zou geen extra 
instrumenten in handen krijgen. Dat zogenaamde drugspanden tot grote overlast 
leiden en hennepkwekerijen gevaarlijk zijn wegens brandgevaar, leidt geen twijfel. 
Toch is het optreden van politie en justitie onder de Opiumwet in onze ogen dweilen 
met de kraan open. Softdrugs zouden gelegaliseerd moeten worden. Dan zou de prijs 
dalen en zouden er geen hennepkwekerijtjes op zolder meer staan. In onze ogen lost 
een repressieve aanpak het probleem niet op en leidt het eindeloos inzetten van 
politie en justitie alleen tot misdaad en geweld en het uitgeven van heel veel 
belastinggeld. Drugsaanpak zou zich meer moeten richten op het verslavings-
probleem. 

Antw: 
Een vorm van gereguleerde wietteelt kan naar mijn mening voordelen hebben boven 
de huidige praktijk. Ik sta daarom positief tegenover een vorm van regulering van "de 
achterdeur" en volg met belangstelling de initiatieven die in andere gemeenten 
worden ontplooid om te komen tot een vorm van gereguleerde wietteelt. In hoeverre 
regulering van de wietteelt tot een afname van het aantal wietplantages zal leiden is, 
naar mijn mening, op voorhand niet met zekerheid te zeggen. Dit is mede afhankelijk 
van de wijze waarop de wietteelt wordt gereguleerd en de omvang van de 
gereguleerde teelt. 

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geinformeerd. 

riendelijke groet. 

.P. (Peter) Rehwinkel, 
burgemeester van Groningen. 
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De Stadspartij 
Raadsfractie 

 

Geachte collegae, 
 

De fractie van de Stadspartij is voornemens  aanstaande woensdag een motie 

"vreemd aan de orde van de dag" in te dienen.  

 

Burgers vragen of we als Raad van Groningen ook "onze tanden zullen laten 

zien over de gaswinning".  Dat kunnen we ook. We hoeven echt niet uitsluitend 

met de hoed in de hand voor de poort van het Binnenhof te staan. 

 In een motie  kunnen we er als Raad fijntjes op wijzen dat de  verhoogde 

gaswinning niet zonder medewerking van de lagere overheden plaatsvinden kan. 

We verlenen allerlei vergunningen voor buizen, pompstations en dergelijke en 

zijn nauw betrokken bij de benodigde Hinderwetvergunningen. Milieu-

effectrapportages en bestemmingsplanwijzigingen.  

 

Het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen van 22 januari 2013 maakt 

duidelijk dat aan de verhoogde gaswinning verhoogde risico’s zijn verbonden. 

Het terugbrengen van de gaswinning zal het risico op ernstige aardbevingen 

verminderen. 

 

We moeten onder ogen zien dat het gewonnen gas niet zonder medewerking van 

Provincie en gemeenten gewonnen of vervoerd kan worden. 

 

Vandaar deze motie vreemd aan de orde van de dag: 

 

De Raad van Groningen in vergadering bijeen op woensdag 26 februari 

2013 spreekt uit, 

 

dat het niet vanzelfsprekend  is dat we blijven meewerken aan de sinds 2000 

verhoogde gaswinning wanneer deze exploitatie de veiligheid van de 

bewoners van Groningen in gevaar brengt, 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

De motie wordt door de Griffie ter kennis van de andere Groninger gemeenten, 

het provinciebestuur en de Ministerraad  gebracht.  
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