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Agenda van de openbare gemeenteraad van
23 april 2014

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

Datum: woensdag 23 april 2014
Aanvang: 16:30 uur
Locatie: Nieuwe raadzaal
Voorzitter: dhr. R.L. Vreeman
Griffier: dhr. A.G.M. Dashorst; (050) 3677702
Documenten: Verslag - Besluitenlijst raad 23 april 2014 (2) (pdf)

1. Opening

a. Mededelingen en vaststelling agenda.

b. Vaststelling notulen van 29 januari, 19 februari, 26 maart en 27 maart 2014.
Bijlage - 29 01 14 Groningen Raad Index (pdf)
Bijlage - 29 01 14 Groningen Raad (pdf)
Bijlage - 19 02 14 Groningen Raad Index (pdf)
Bijlage - 19 02 14 Groningen Raad (pdf)
Bijlage - 26 03 14 Groningen Raad Index (pdf)
Bijlage - 26 03 14 Groningen Raad (pdf)
Bijlage - 27 03 2014 Groningen Raad Index (pdf)
Bijlage - 27 03 14 Groningen Raad (pdf)

2. Instellen raadscommissies (raadsvoorstel 9 april 2014, 4328047)
Raadsvoorstel Instellen raadscommissies (pdf)
Raadsbesluit Instellen raadscommissies (pdf)

3. Benoemingen
Bijlage - ontwerp besluit benoemingen 23 april (pdf)
Raadsbesluit diverse benoemingen 23 april (pdf)

a. Benoeming plaatsvervangend voorzitter raad.

b. Benoeming voorzitters voor de raadscommissies
Financiën & Veiligheid, Ruimte & Wonen, Beheer & Verkeer, Onderwijs & Wel-
zijn, Werk & Inkomen.

c. Benoeming van de leden voor de werkgeverscommissie.

d. Benoeming van de leden voor de Rekenkamercommissie.

e. Benoeming van de leden (incl. voorzitter) voor het Audit Committee.

f. Benoeming van de leden voor de commissie Stationsgebied.
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g. Benoeming van de leden voor het Algemeen Bestuur van de gemeenschappe-
lijke regeling Meerstad.

h. Benoeming van de leden voor het Algemeen Bestuur van de gemeenschappe-
lijke regeling Groninger Archieven.

i. Benoeming van de leden voor het Algemeen Bestuur van de gemeenschappe-
lijke regeling Meerschap Paterswolde.

j. Benoeming van de leden (en evt. plv. leden) voor het Algemeen Bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Bedrijvenpark Rengers.

k. Benoeming van de leden voor het Algemeen Bestuur van de gemeenschappe-
lijke regeling Eems Dollard Regio (EDR).

l. Benoeming van een lid voor het bestuur van het Sociaal Voorzieningsfonds ge-
meentepersoneel.

m. Benoeming van de leden voor de commissie bezwaarschriften sociale zaken en
werk.

4. Mondelinge vragen en interpellaties

a. Interpellatieverzoek van ChristenUnie en Stadspartij over sportpark Corpus
den Hoorn.
Bijlage - interpellatie ChrUnie en Stadspartij, sportpark Corpus den Hoorn
21-04-2014 (pdf)
Motie 1) van ChristenUnie, Stadpartij en SP, Breedte- en topsport geven el-
kaar de ruimte op sportpark CdH, wordt verworpen (voor CU, Stadspartij,
SP, PvdD en S&S). (pdf)

5. Ingekomen stukken

a. Lijst van ingekomen collegebrieven (+ bekrachtiging geheimhouding ex art 25
Gemeentewet nr. 46).
Bijlage - voor raad 23 april (pdf)
Raadsbesluit bekrachtiging geheimhouding collegebrief nr. 46 (pdf)

b. Lijst van ingekomen overige stukken.
Bijlage - voor raad 23 april (pdf)

6. Conformstukken

a. Vaststelling bestemmingsplan Cortinghborg II (raadsvoorstel 20 mrt. 2014,
GR14.4272613)
Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan CortinghborgII (pdf)
Raadsbesluit Vaststelling bestemmingsplan Cortinghborg II. (pdf)
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b. Nacalculatie nieuwbouw Harm Buiterplein (raadsvoorstel 19 mrt. 2014,
GR14.4255108)
Raadsvoorstel Nacalculatie Nieuwbouw Harm Buiterplein (pdf)
Raadsbesluit Nacalculatie Nieuwbouw Harm Buiterplein (pdf)

c. Slotcalculatie 2014 Hoendiep Noord-Westpark (raadsvoorstel 13 mrt. 2014,
GR14.4255307)
Raadsvoorstel Nacalculatie Hoendiep Noord Westpark (pdf)
Raadsbesluit Slotcalculatie 2014 Hoendiep Noord-Westpark (pdf)

d. Kredietaanvraag herinrichting en sanering Boterdiep/Bloemstraat (raadsvoor-
stel 27 mrt. 2014, GR14.4292119)
Raadsvoorstel Kredietaanvraag herinrichtig en sanering Boterdiep Bloem-
straat (pdf)
Raadsbesluit Kredietaanvraag herinrichting en sanering Boterdiep-Bloem-
straat. (pdf)

e. Kredietaanvraag brug Suikerfabriek (raadsvoorstel 20 mrt. 2014,
GR14.4272614)
Raadsvoorstel Kredietaanvraag brug Suikerfabriek (pdf)
Bijlage - PRELUDE ontwerptoelichting 8 april 2014 bestand te groot voor inclusie
Raadsbesluit Kredietaanvraag brug Suikerfabriek (pdf)

f. Investeringsregeling Sport 2014, zwembad Hoogkerk (raadsvoorstel 21 mrt.
2014, GR14.4276846)
Raadsvoorstel Investeringsregeling Sport 2014 (pdf)
Raadsbesluit Investeringsregeling Sport 2014. (pdf)

g. Advies Commissariaat toewijzing zendtijd OOG(raadsvoorstel 27 mrt. 2014,
GR14.4293919)
Raadsvoorstel advies commissariaat toewijzing zendtijd OOG (pdf)
Raadsbesluit Advies Commissariaat toewijzing zendtijd. (pdf)

h. Aanvullend krediet afwikkeling schade(claim) Damsterdiepgarage (raadsvoor-
stel 27 mrt. 2014, GR14.4292121)
Raadsvoorstel aanvullend krediet afwikkeling schadeclaim Damsterdiep-
garage (pdf)
Raadsbesluit Aanvullend krediet afwikkeling schade(claim) Damsterdiep-
garage. (pdf)

i. Parkeerplan Helperplein-Verlengde Hereweg (raadsvoorstel 21 mrt. 2014,
GR14.4276637)
Raadsvoorstel Parkeerplan Hereplein-Verlengde Hereweg (pdf)
RaadsbesluitParkeerplan Helperplein-Verlengde Hereweg. (pdf)
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j. Aanvullend krediet afwikkeling project RegioTram
(raadsvoorstel 3 april 2014, GR14.4312739)
Raadsvoorstel Aanvullend krediet afwikkeling project Regiotram (pdf)
Raadsbesluit Aanvullend krediet afwikkeling project RegioTram. (pdf)

k. Aanvullend krediet Stationsgebied Groningen en Herewegviaduct (raadsvoor-
stel 27 mrt. 2014, GR14.4292118)
Raadsvoorstel aanvullend krediet Stationsgebied Groningen en Hereweg-
viaduct (pdf)
Raadsbesluit Aanvullend krediet Stationsgebied Groningen en Herewegvi-
aduct. (pdf)

7. 1-minuut interventies

a. Stadstalent, traineeprogramma gemeente Groningen (raadsvoorstel 21 febr.
2014, GR14.4200667)
Raadsvoorstel Stadstalent Traineeprogramma gemeente Groningen (pdf)
Raadsbesluit Stadstalent traineeprogramma gemeente Groningen (pdf)
Motie 2) van Student en Stad, Geef de trainees een echte kans, wordt ver-
worpen (voor Student en Stad, VVD, ChristenUnie, D66 en CDA). (pdf)
Motie 3) van Student en Stad, Kansen voor talent III (hoe lang moeten we
nog doortellen), wordt verworpen (voor Student en Stad). (pdf)

b. BORG-rapportage 2013 en voorstel BORG-niveaus voor 2014 (raadsvoorstel 13
mrt. 2014, GR14.4255445)
Raadsvoorstel BORG-rapportage 2013 en voorstel BORG-niveaus 2014 (pdf)
Raadsbesluit BORG-rapportage 2013 en voorstel BORG-niveaus voor 2014
(pdf)
Motie 4) van de Stadspartij, BORG-niveau omhoog in 15%+ wijken, wordt
verworpen (voor Stadspartij). (pdf)

8. Discussiestukken

a. Vaststelling bestemmingsplan Woningsplitsing (raadsvoorstel 1 april 2014,
GR14.4304121)
Raadsvoorstel vastelling bestemmingsplan Woningsplitsing (pdf)
Ingekomen stukken - Nr. 45 Overig ingekomen stuk raad, Woningsplitsing
- buurtvereniging het A-kwartier (pdf)
Ingekomen stukken - Nr. 50 Overig ingekomen stuk raad, Over raadsvoor-
stel woningsplitsing - JOVD Groningen (pdf)
Collegebrief - Aanvullende informatie bestemmingsplan Woningsplitsing
(pdf)
Bijlage - 140416_Inspraak_Woningsplitsing (pdf)
Raadsbesluit Vaststelling bestemmingsplan Woningsplitsing. (pdf)
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Motie 5) van SP, Stadspartij, CDA en ChristenUnie wordt verworpen (voor
SP, Stadspartij, CDA en ChristenUnie). (pdf)
Motie 6) van Student en Stad, Liefdesverklaring, wordt verworpen (voor
Student en Stad, Partij voor de Dieren, GroenLinks, VVD en PvdA). (pdf)
Motie 7) van D66, Bestemming in tijdelijkheid, wordt aangenomen (voor
D66, VVD, Student en Stad, Partij voor de Dieren, GroenLinks, Stadspartij
en SP). (pdf)

Er is geen mogelijkheid om in te spreken aangezien alle inhoudelijke stuk-
ken worden behandeld in de gecombineerde commissie van 16 april waar
ingesproken kan worden.

De agenda is onder voorbehoud. De definitieve agenda wordt in de verga-
dering vastgesteld.

U kunt deze vergadering live volgen via www.gemeenteraad.groningen.nl
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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD GRONINGEN 

Openbare raadsvergadering woensdag  23 april 2014, van 16.30 - 19.15 uur. 
 

Afwezig: mevr. F. Woudstra (D66),  weth. J. Visscher (vanaf 18.40 uur). 

 

 ONDERWERP + VOORSTEL BESLUIT MOTIES/AMENDEMENTEN/STEMMIN

G 

 

1.  Opening en mededelingen   

a. Mededelingen en vaststelling 

agenda. 
  

b. Vaststelling notulen van 29 januari, 

19 februari, 26 maart en 27 maart 

2014. 

Vastgesteld  

2.  Instellen raadscommissies   

a. Instellen raadscommissies 

(raadsvoorstel 9 april 2014, 

4328047) 

Ingesteld  

3. Benoemingen   

a. Benoeming plaatsvervangend 

voorzitter raad. 
Benoemd  Mevr. E. van Lente  

b. Benoeming voorzitters voor de 

raadscommissies 

Financiën & Veiligheid, Ruimte & 

Wonen, Beheer & Verkeer, 

Onderwijs & Welzijn, 

Werk & Inkomen. 

Benoemd F&V: dhr. B.N. Benjamins 

R&W: mevr. E. van Lente 

B&V: mevr. N.G.J. Temmink 

O&W: mevr. A. Kuik 

W&I: mevr. S.T. Klein Schaarsberg 

c. Benoeming van de leden voor de 

werkgeverscommissie. 
Benoemd Mevr. I.M. Jongman-Mollema,  

dhr. J.H. Luhoff, dhr. J.P. Dijk 

d. Benoeming van de leden voor de 

Rekenkamercommissie. 
Benoemd Intern: mevr. A.M.J. Riemersma,  

dhr. C. Schimmel, dhr. E.B. Koopmans,  

dhr. D.S. Ruddijs 

Extern: mevr. A. Wertheim, dhr. K.J. 

Holtman  

e. Benoeming van de leden (incl. 

voorzitter) voor het Audit 

Committee. 

Benoemd Mevr. C.E. Bloemhoff, mevr. I.M. Jongman-

Mollema, mevr. S.A. Koebrugge, dhr. R. 

Bolle, dhr. M.M. van den Anker, dhr. W.B. 

Leemhuis  

f. Benoeming van de leden voor de 

commissie Stationsgebied. 
Benoemd Mevr. S.T. Klein Schaarsberg, mevr. I.M. 

Jongman-Mollema, dhr. D.S. Ruddijs, dhr. 

B.N. Benjamins, dhr. W.B. Leemhuis 

Plaatsvervangend: mevr. A.M.J. Riemersma  

g. Benoeming van de leden voor het 

Algemeen Bestuur van de 

gemeenschappelijke 

regeling Meerstad. 

Benoemd Mevr. M.E. Woldhuis, dhr. M. van der Laan, 

dhr. J.P. Dijk, dhr. K.D.J. Castelein, dhr. H.P. 

Ubbens, dhr. W.B. Leemhuis, dhr. J.R. 

Honkoop.  

Plaatsvervangend: dhr. E.B. Koopmans, dhr. 

M.M. van den Anker, dhr. G.J. Kelder.  

h. Benoeming van de leden voor het Benoemd Dhr. A.J. Wonink, dhr. J.R. Honkoop  
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Algemeen Bestuur van de 

gemeenschappelijke 

regeling Groninger Archieven. 

i. Benoeming van de leden voor het 

Algemeen Bestuur van de 

gemeenschappelijke 

regeling Meerschap Paterswolde. 

Benoemd Mevr. S.A. Koebrugge, dhr. J.P. Loopstra,  

dhr. W.B. Leemhuis  

j. Benoeming van de leden (en evt. 

plv. leden) voor het Algemeen 

Bestuur van de 

gemeenschappelijke regeling 

Bedrijvenpark Rengers. 

Benoemd Dhr. D.S. Ruddijs, dhr. B.N. Benjamins  

k. Benoeming van de leden voor het 

Algemeen Bestuur van de 

gemeenschappelijke 

regeling Eems Dollard Regio (EDR) 

Benoemd Dhr. D.S. Ruddijs, dhr. A.J. Wonink 

l. Benoeming van een lid voor het 

bestuur van het Sociaal 

Voorzieningsfonds 

gemeentepersoneel. 

Benoemd Mevr. L.R. van Gijlswijk  

m. Benoeming van de leden voor de 

commissie bezwaarschriften sociale 

zaken en werk. 

Benoemd Mevr. K.W. van Doesen-Dijkstra,  

mevr. A.M.J. Riemersma, mevr. A. Kuik,  

dhr. K.S.N. van der Veen  

4. Mondelinge vragen en 

interpellaties 

  

a. Interpellatieverzoek van 

ChristenUnie en Stadspartij over 

sportpark Corpus 

den Hoorn. 

 

 

 

 Toezegging weth. Istha: 

Momenteel wordt gewerkt aan een 

speelschema waarin alle partijen zich kunnen 

vinden. Zodra dit klaar is, gaat deze ook naar 

de raad.  

 

Motie 1) van ChristenUnie, Stadpartij en SP: 

Breedte- en topsport geven elkaar de ruimte 

op sportpark CdH, wordt verworpen (voor: 

ChristenUnie, Stadspartij, SP, Partij voor de 

Dieren en Student en Stad).  

5. Ingekomen stukken   

a.  Lijst van ingekomen collegebrieven 

(+ bekrachtiging geheimhouding ex 

art 25Gemeentewet nr. 46).  

 

Geheimhouding 

wordt 

bekrachtigd  

Geen opmerkingen  

b. 

 

Lijst van ingekomen overige 

stukken. 

 

 Geen opmerkingen  

6. 

 

Conformstukken      

a.  Vaststelling bestemmingsplan 

Cortinghborg II (raadsvoorstel 20 

mrt. 2014, GR14.4272613) 

Aangenomen   
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b.  Nacalculatie nieuwbouw Harm 

Buiterplein (raadsvoorstel 19 mrt. 

2014, GR14.4255108) 

Aangenomen   

c. Slotcalculatie 2014 Hoendiep 

Noord-Westpark (raadsvoorstel 13 

mrt. 2014, GR14.4255307) 

Aangenomen   

d. Kredietaanvraag herinrichting en 

sanering Boterdiep/Bloemstraat 

(raadsvoorstel 27 mrt. 2014, 

GR14.4292119) 

Aangenomen   

e. Kredietaanvraag brug Suikerfabriek 

(raadsvoorstel 20 mrt. 2014, 

GR14.4272614) 

Aangenomen   

f. Investeringsregeling Sport 2014, 

zwembad Hoogkerk (raadsvoorstel 

21 mrt. 2014, GR14.4276846) 

Aangenomen   

g. Advies Commissariaat toewijzing 

zendtijd OOG(raadsvoorstel 27 mrt. 

2014, GR14.4293919) 

Aangenomen   

h. Aanvullend krediet afwikkeling 

schade(claim) Damsterdiepgarage 

(raadsvoorstel 27 mrt. 2014, 

GR14.4292121) 

Aangenomen   

i. Parkeerplan Helperplein-Verlengde 

Hereweg (raadsvoorstel 21 mrt. 

2014, GR14.4276637) 

Aangenomen   

j. Aanvullend krediet afwikkeling 

project RegioTram 

(raadsvoorstel 3 april 2014, 

GR14.4312739) 

Aangenomen   

k. Aanvullend krediet Stationsgebied 

Groningen en Herewegviaduct 

(raadsvoorstel 27 mrt. 2014, 

GR14.4292118) 

Aangenomen   

7.  1-minuut interventies  

 
  

a. Stadstalent, traineeprogramma 

gemeente Groningen (raadsvoorstel 

21 febr. 2014, GR14.4200667) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezegging weth. Schroor:  

Het college stelt de ruimte die wordt 

geschapen door het gesloten generatiepact 

beschikbaar voor de instroom van jonge 

talenten.  

 

Motie 2) van Student en Stad, Geef de 

trainees een echte kans!, wordt verworpen 

(voor: Student en Stad, VVD, ChristenUnie, 

D66 en CDA). 

Motie 3) van Student en Stad, Kansen voor 

talent III (hoe lang moeten we nog 

doortellen?), wordt verworpen (voor: 

Student en Stad). 
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Aangenomen  

 

Met algemene stemmen.  

 

b.  BORG-rapportage 2013 en voorstel 

BORG-niveaus voor 2014 

(raadsvoorstel 13 mrt. 2014, 

GR14.4255445) 

 

 

 

 

Aangenomen  

Motie 4) van de Stadspartij, BORG-niveau 

omhoog in 15%+ wijken, wordt verworpen 

(voor: Stadspartij).  

 

Met algemene stemmen.  

 

 8.  Discussiestukken     

a. Vaststelling bestemmingsplan 

Woningsplitsing (raadsvoorstel 

1 april 2014, GR14.4304121) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangenomen  

Motie 5) van SP, Stadspartij, CDA en 

ChristenUnie wordt verworpen (voor: SP, 

Stadspartij, CDA en ChristenUnie). 

Motie 6) van Student en Stad, 

Liefdesverklaring, wordt verworpen (voor: 

Student en Stad, Partij voor de Dieren, 

GroenLinks, VVD en PvdA).  

Motie 7) van D66, Bestemming in 

tijdelijkheid, wordt aangenomen (voor: D66, 

VVD, Student en Stad, Partij voor de Dieren, 

GroenLinks, Stadspartij en SP).  

 

Voor: PvdA, VVD, SP, CDA en 

ChristenUnie.   

 

9. Sluiting    

 

P 
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24 
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25 
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25 
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25 
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25 
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gemeenteraad van de gemeente Groningen 

(raadsvoorstel 5 december 2013, GR13.4071612) 

25 

i. Emancipatiebeleid 2014-2017 

(raadsvoorstel 20 dec. 2013, GR13.4097675) 

26 

j. Nacalculatie uitbreiding Vensterschool Koorenspoor (locatie ‘wijkpost’, Korreweg 270) 

(raadsvoorstel 12 december 2013, GR13.4082711) 

26 

k. Actualisatie bouw- en grondexploitatie Grote Markt Oostzijde/Forum  

(raadsvoorstel 18 december 2013, GR13.4094285) 

26 
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(raadsvoorstel 7 januari 2014, GR13.4113400) 

27 
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(raadsvoorstel 18 december 2013, GR13.4094941) 

27 
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openbare ruimte  

(raadsvoorstel 18 december 2013, GR13.4094940) 

27 

o. Met elkaar voor elkaar, naar een gebiedsgebonden aanpak van het sociaal domein 

(raadsvoorstel 20 december 2013, GR13.4097673) 

27 

7. 1-minuutinterventies 27 

a. Ontsluiting Helperlinie 4-14 

(vragen ex art. 42 RvO van de Stadspartij 7 november 2013, antwoorden 27 november 2013) 

27 

b. Dienstverlening Werk & Participatie 

(Collegebrief 12-12-2013 

29 

8. Discussiestukken 33 
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+ 
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Beperkingen voor dance- en housefeesten  
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OPENBARE VERGADERING VAN 29 januari 2014 

 

Voorzitter: de heer R.L Vreeman 

  mevrouw Postma (agendapunt 3, agendapunt 8a) 

 

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

(PvdA), S.A. Koebrugge (VVD), A. Postma (GroenLinks), C.M. van Dijk (SP), L.R. van Gijlswijk (SP), 

N.G.J. Temmink (SP), G.E.J. Copini-van der Meulen (D66), A.K. Kuik (CDA), I.M. Jongman-Mollema 

(ChristenUnie), A.M.J. Riemersma (Stadspartij) en de heren B. Baldew (PvdA), J.P. Loopstra (PvdA), 

W. Moes (PvdA), J. Spakman (PvdA), M.D. Blom (VVD), J. Evenhuis (VVD), R.A. Koops (VVD), 

D. Jager (VVD), J.H. Sipma (VVD), M.T. Gijsbertsen (GroenLinks), W.B. Leemhuis (GroenLinks), 

A.J. Nolles (GroenLinks), K.S.N. van der Veen (GroenLinks), A. Sijbolts (Stadspartij), A.W. Maat 

(Stadspartij), J.P. Dijk (SP), 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) 

 

Afwezig m.k.: wethouder Visscher en de heren G.J.D. Offerman (Stadspartij), R.P. Prummel 

(Stadspartij) en J. Bolhuis (Stadspartij) 

 

Griffier: de heer A.G.M. Dashorst 

 

Secretaris: de heer M.A. Ruys 

 

Wethouders: de heren D. Istha (PvdA), R. van der Schaaf (PvdA), J.M. van Keulen (VVD, T. Schroor 

(D66) en J. Seton (CDA) 

 

1. Opening 

 

De VOORZITTER: Goed, ik wil iedereen welkom heten, ook de gasten van de raad, de publieke tribune 

en de mensen die thuis zitten te kijken. Ik zou willen beginnen met een innovatie. Het is een gedicht, want 

het is volgende week de week van de poëzie en ik heb begrepen dat er een poëziemarathon in onze stad 

plaatsvindt, dat het een stad van dichters is. Toen dacht ik: zou de burgervader ook niet een klein 

gedichtje voorlezen bij het begin van deze belangrijke raadsvergadering? 

 

Wethouder VAN KEULEN: Hier hebben wij het in het college niet over gehad. 

 

De VOORZITTER: Nee, onze cultuurspecialist, de heer Joost, heb ik even niet geïnformeerd over deze 

innovatie. Terwijl hij toch wel vaak voor vernieuwing is, moet ik zeggen. 

 

Wethouder VAN KEULEN: Zeker. 

 

De VOORZITTER: Het gedicht is een bijzonder verhaal. Het is een gedicht van Jan Kal. Dit zijn duizend 

sonnetten van Jan Kal. Nou ja, je zou natuurlijk een beetje door kunnen lezen. Dit gedicht is door hem 

geschreven en het is een beetje een pijnlijk gedicht voor mij, want het is een gedicht dat is opgedragen 

aan mijn eerste vriendinnetje en ik vind dat hij zich daar eigenlijk niet mee had moeten bemoeien. Maar 

goed. Je moet je voorstellen: Jan Kal zat op het Stedelijk Gymnasium in Haarlem en hij haalde toen de 

derde klas niet, na herexamens. Toen kon hij naar de vierde klas op het Coornhert Lyceum en ik zat op 

het Coornhert Lyceum. Dus hij zat in dezelfde regio waar het meisje zat. Over haar heeft hij een gedicht 

geschreven. Hij is later medicijnen gaan studeren en nooit afgestudeerd. Ik geloof dat hij later portier is 

geworden bij een ziekenhuis en hij heeft ‘s nachts heel veel van die sonnetten geschreven. Heel leuk wel, 

met een platonische relatie vaak, maar hij heeft ook allemaal rock-’n-roll nummers en Sinatra in 

sonnetten vertaald. Het is echt een heel oeuvre van sonnetten. Maar goed, ik zal dit gedicht even aan u 

voordragen. Misschien vindt u er niets aan, maar ik denk: ik ga toch iets vertellen wat in ieder geval wel 

pikant is. Het gedicht heet Mieke Houtzager. 

 

Ik kreeg in Haarlems tempel der klassieken 

een her Latijn, met kans op zakken. Merde. 

“Je kunt gelukkig worden zonder Grieken 
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als hbs’er”, bracht Van A te berde. 

 

(Van A. was Van Amerongen, de rector van de school.) 

 

Ik haal die her, of niet. 

Uit onze derde mag je naar 4 lyceum. 

Daar zat Mieke. 

Als ik niet wijd mijn ogen opensperde, 

keek ik wel steels opzij uit de antieken. 

Haar scherpe tong weerhield mij om veel te zeggen. 

Het Coornhert kende haar als een brutaaltje. 

Ze wekte op en zat te hinderen. 

Als ik een herexamen af kon leggen, 

had ik nog steeds een hakkelend verhaaltje. 

Ze is getrouwd en heeft twee kinderen. 

 

Oké, we gaan naar de vergadering en dan gaan we naar de mededelingen. 

 

1.a: Mededelingen en vaststelling agenda 

 

De VOORZITTER: Afwezig zijn wethouder Visscher, in verband met de situatie van haar vader, en de 

heren Prummel, Bolhuis en Offerman. 

 

1.b: Vaststelling notulen van 13 november, 27 november en 18 december 2013 

 

De VOORZITTER: Zijn de notulen vast te stellen? Akkoord? Dan gaan we naar de hernieuwde installatie 

van de heer Maat. 

 

2. Benoemingen 

 

2.a: Installatie van dhr. A.W. Maat tot tijdelijk raadslid (vervangt dhr. G.J.D. Offerman) 

 

De VOORZITTER: Er is door de commissie een onderzoek gedaan naar de geloofsbrieven. De 

commissie bestaat uit mevrouw Dekker, de heer Nolles en de heer Blom. Mag ik de voorzitter, mevrouw 

Dekker, uitnodigen om de bevindingen van de commissie met de raad te delen? 

 

Mevrouw DEKKER (Commissie Geloofsbrieven): De commissie heeft onderzoek gedaan naar de 

geloofsbrieven en heeft ze in orde bevonden. Daarmee kan de heer Maat tot de raad worden toegelaten. 

 

De VOORZITTER: De raad is daarmee akkoord? Dan ontbind ik de commissie en dan vraag ik de heer 

Maat om naar voren te komen voor de installatie. En iedereen moet gaan staan. 

Ik lees voor. “Ik verklaar en beloof 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.” 

Wat is daarop uw antwoord? 

 

De heer MAAT (Stadspartij): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: Gefeliciteerd en hier is een bloemetje. 

 

(Applaus) 
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3. Mondelinge vragen en interpellaties 

Verzoek om interpellatie van PvdA, CDA en VVD over de effecten van de gaswinning voor de gemeente 

Groningen 

 

De VOORZITTER: Er is in het presidium over agendapunt 3 gesproken, of het een interpellatie zou zijn. 

Men heeft gezegd dat het beter is om er een normaal agendapunt van te maken. Dat betekent dat eerst de 

fracties het woord voeren en ik dan vanuit het college zal reageren en dat we dan kijken of er een tweede 

termijn nodig is. Dat betekent ook dat mijn voorzitterschap wordt ingevuld door mevrouw Postma. 

 

(Mevrouw Postma neemt nu het voorzitterschap over) 

 

De VOORZITTER: Wij zijn nog even aan het kijken naar de uitgedeelde stukken, of die bij iedereen 

terechtgekomen zijn. Ik heb zelf wel de beantwoording van de CDA-vragen, maar die van GroenLinks 

schijnen ook onderweg te zijn. Nou, ik weet niet of u ze nog bij de beraadslagingen kunt betrekken. Dat 

zal niet meevallen, maar misschien is dat helemaal niet nodig. Het is inderdaad geen interpellatiedebat 

meer, maar ik begin maar wel met de mensen die het interpellatiedebat hadden aangevraagd. Drie 

partijen. En dan zie ik als eerste ondertekenaar mevrouw Van Lente van de PvdA staan. Als zij zover is, 

mag zij wat mij betreft als eerste het woord voeren. En dat gaat lukken. Mevrouw Van Lente, PvdA. 

 

Mevrouw VAN LENTE (PvdA): Ja, dank u, voorzitter. Ik geloof niet dat het mij gaat lukken die 

beantwoording erbij te betrekken. Ik kan snel lezen, maar dit gaat echt mijn petje te boven. 

De zomer van 2012. Door de aardbevingen in Huizinge werd de directe relatie tussen gaswinning en 

aardbevingen erg duidelijk in onze provincie. Dat de gevolgen serieus waren, bleek uit de schade aan 

panden, woningen en andere objecten. Het werd vooral duidelijk wat de schade was, als je zag hoe 

nuchtere Groningers reageerden en hoe ze zich uiteindelijk voelen in hun woonomgeving. Het is niet voor 

het eerst dat we het hierover hebben. Volgens mij hebben wij als raad en als college, als hele stad, ons 

ook solidair getoond bij die gevolgen voor het noorden en ons er ook sterk voor gemaakt om daar 

oplossingen voor te vinden. Afgelopen vrijdag verscheen een artikel in het NRC. Dat was ook de 

aanleiding voor ons om het debat aan te vragen. Hierin gaf de inspecteur-generaal van het Staatstoezicht 

op de Mijnen aan dat de gevolgen voor de stad Groningen nog niet allemaal in beeld waren, maar dat wat 

Staatstoezicht op de Mijnen betreft, de risico’s wel serieus leken, vooral gelet op het feit dat hier veel 

meer mensen wonen en ook gelet op de bodemgesteldheid. Dat is voor mijn fractie ook de reden dat we 

meer zorgen hebben over Groningen dan we al hadden. Het was ons bekend dat er al schademeldingen 

waren in deze stad, maar na de uitlatingen van de inspecteur-generaal hebben wij toch wel een aantal 

vragen, met name over hoe de risico’s precies zijn voor de stad. Daar kwam nog bij dat ik vanmorgen 

hoorde op radio Noord dat de stadswijken Beijum en Lewenborg, samen met de binnenstad, ook 

behoorlijk vaak getroffen zijn. Er waren ongeveer zevenhonderd meldingen. Nou, dat bij elkaar roept toch 

de vraag op hoe het precies zit met de risico’s voor de stad. Ik zag wel dat daar in de beantwoording van 

de vragen enige aandacht aan besteed is, maar wat mijn fractie betreft zou het goed zijn om de risico’s 

voor de gemeente Groningen ook explicieter in kaart te brengen. Vandaar ook een van onze vragen aan 

andere fracties en het college, of het ook een goed idee zou zijn om daar expliciet onderzoek naar te doen 

en ook om bijvoorbeeld een expertmeeting te houden, door Staatstoezicht op de Mijnen, de NAM, andere 

instanties met ons in gesprek te laten gaan over hoe we die rapporten zouden moeten bekijken en hoe wij 

die risico’s kunnen duiden. 

 

De VOORZITTER: De heer Dijk, SP. 

 

De heer DIJK (SP): Ja, voorzitter, ik heb eigenlijk een vraag aan de PvdA. Wat is volgens u de oplossing 

om de aardbevingen minder te laten zijn en ook de stad minder risico te laten lopen? 

 

Mevrouw VAN LENTE (PvdA): Daar kom ik zo even op terug, als u dat goedvindt. Ik wilde eerst nog 

een ander blokje behandelen en dat gaat over de schades. Mijn fractie merkt in de discussies dat die erg 

sterk gericht zijn op de schadeafhandeling. Hoe vergoeden we schade? Dat is een ontzettend relevante 

vraag, maar minstens even relevant is de vraag hoe we schade gaan voorkomen. Dat raakt aan de vraag 

van de heer Dijk: hoe zou je dat kunnen doen? Nou, het kan enerzijds door te kijken naar de gaswinning. 

Daar kom ik zo nog op terug. Anderzijds zou je ook kunnen kijken naar welke maatregelen je kunt treffen 

om je bouwwerken meer solide te maken. Niet alleen woningen, maar bijvoorbeeld ook de infrastructuur. 
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Dat is een van de vragen aan het college, hoe aangekeken wordt tegen de effecten op bijvoorbeeld 

woningbouw en andere economische ontwikkelingen en hoe wij ons daar beter tegen kunnen wapenen. 

Dan kom ik op drie concrete punten. De expertmeeting noemde ik daarnet al. Daar zouden wij graag op 

inzetten, vanuit mijn fractie. Ik ben benieuwd hoe daartegen aangekeken wordt. Een tweede punt is de 

communicatie met onze eigen inwoners. Hoe gaan we daarmee om? Heeft het college daar al een beeld 

bij, hoe wij die het beste kunnen betrekken bij de huidige stand van zaken en bij de toekomstige stand van 

zaken? Hoe nemen wij hen daarin mee? En tot slot die gaswinning. De heer Dijk vroeg er net naar en ik 

kondigde aan erop terug te komen. Daarover horen wij ook experts het nodige zeggen. Over de 

maatregelen die nu landelijk voorgesteld worden, om de putten bij Loppersum minder in te zetten, hoor je 

experts zeggen dat dit niet afdoende is. Staatstoezicht op de Mijnen – ik kijk even naar mijn citaat – zegt 

ook dat de pijlers waarop dat winningsplan rust, niet solide zijn. Dit roept in elk geval de vraag op of dit 

niet anders moet. Dat is ook de reden dat wij, samen met de fracties van D66, VVD, ChristenUnie, CDA, 

Partij voor de Dieren en GroenLinks een motie indienen, die zich richt op de vraag of wij niet richting 

Den Haag zouden moeten aangeven dat de afhankelijkheid van het Groninger aardgas zou moeten 

verminderen, waarbij het college ook opgeroepen wordt aan te dringen op een spoedige energietransitie. 

 

De VOORZITTER: De heer Dijk nog. 

 

De heer DIJK (SP): Voorzitter, ik denk dat geen weldenkend mens het met die motie oneens kan zijn. Wij 

zullen haar dan ook zeker steunen. Mijn vraag is alleen: u komt met een expertmeeting en u komt met 

‘meer onderzoek’. Ik vraag naar het standpunt van de Partij van de Arbeid als het gaat om het wel of niet 

terugdringen van de aardgaswinning om de risico’s te beperken. 

 

Mevrouw VAN LENTE (PvdA): Volgens mij is de motie daar precies het antwoord op, namelijk dat wij 

het college oproepen om die gaswinning terug te dringen uit het Groninger gas. 

 

De VOORZITTER: De heer Gijsbertsen, GroenLinks. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, nog even over dit punt, want dat doet de motie niet. 

Overigens steun ik de motie qua inhoud, maar ze gaat niet zover. De PvdA-fractie verwijst zojuist naar 

een uitspraak van het Staatstoezicht op de Mijnen over het winningsplan, maar dat gaat over het oude 

winningsplan. Waar ik nu zo benieuwd naar ben, is het standpunt van de PvdA-fractie over het 

voornemen van het kabinet. Dat heeft een aantal maatregelen voorgesteld. Hoe kijkt de PvdA daar 

tegenaan? Is dat voldoende of is dat onvoldoende? 

 

Mevrouw VAN LENTE (PvdA): Volgens mij zei ik daarnet al dat op de maatregel waarbij alleen op de 

put in Loppersum wordt ingezet, heel veel kritiek is en dat ik mij die goed kan voorstellen. Dat is volgens 

mij wat ik gezegd heb. Verder ben ik geen gasexpert of zo, dus dat is ook de reden dat wij aandringen op 

een expertmeeting. Juist om dat beter in beeld te krijgen. Daar wil ik het bij laten. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan gaan we naar mevrouw Koebrugge van de VVD, als zij dat wenst. 

Mevrouw Van Lente dient een motie in, die werd gesteund door alle partijen die door mevrouw Van 

Lente al zijn genoemd. 

 

Motie (1): Afhankelijkheid Groningen-aardgas (PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, CDA, Partij voor de 

Dieren en GroenLinks) 

 

De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 29 januari 2014 besprekend de risico’s van 

de gaswinning voor de gemeente Groningen, 

gelezen: 

- de brief van de minister van Economische Zaken van 17 januari 2014 gericht aan de Tweede 

Kamer der Staten-Generaal; 

- de brief met het advies van de Staatstoezicht op de Mijnen van 13 januari 2014 gericht aan de 

minister van Economische Zaken; 

overweegt dat: 

- voor de komende drie jaar, bij een gelijkblijvende gasproductie, er blijkbaar voldoende 

duidelijkheid is over de aardbevingsdreiging en bijbehorende risico’s; 

- de periode na deze drie jaar gekenmerkt wordt door aanzienlijke onzekerheden; 
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- er een directe relatie lijkt tussen het tempo van de gaswinning en de dreiging van aardbevingen, 

de zwaarte ervan en de bijbehorende risico’s; 

- de afhankelijkheid van de staatskas en de energievoorziening van het Groningen-gas geen 

beletsel mogen zijn voor de veiligheid en leefbaarheid in Groningen; 

- daarom in het beleid stevig moet worden ingezet op het verminderen van de afhankelijkheid van 

het Groningen-aardgas door versnelling van de energietransitie; 

verzoekt het college: 

- er bij het kabinet en de Tweede Kamer op aan te dringen om – uit het oogpunt van veiligheid en 

conform het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen – de afhankelijkheid van het gebruik van 

het Groningen-aardgas zo spoedig als mogelijk sterk terug te brengen; 

- daarbij aan te dringen op het versnellen van de energietransitie; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

De VOORZITTER: De motie maakt deel uit van de beraadslagingen. Dan gaan we naar mevrouw 

Koebrugge van de VVD. Ga uw gang. 

 

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Dank u wel, voorzitter. Afgelopen vrijdag verscheen een artikel in het 

NRC, dat aanleiding was voor PvdA en CDA en VVD om dit debat aan te vragen. De constateringen in 

het artikel zijn zorgelijk, met name met het oog op veiligheid van onze Stadjers. Daarom wil de VVD 

graag weten hoe wij deze constateringen moeten duiden. Kloppen deze feiten en wat zouden de 

consequenties zijn voor de stad en de veiligheid van onze Stadjers? De VVD wil vooral meer informatie 

en daarom zouden wij graag zien dat er een expertmeeting georganiseerd wordt om de raad te informeren 

en meer duidelijkheid te verschaffen. Daarnaast acht de VVD het van belang dat de stad, dat wil zeggen 

het college, meer betrokken wordt bij de besprekingen, onderhandelingen en afspraken die gemaakt 

worden met betrekking tot de risico’s van aardbevingen. Als alles klopt wat in het artikel staat, loopt de 

stad een groot risico en zullen wij maatregelen moeten nemen in het belang van de veiligheid en 

leefbaarheid. De VVD dringt er daarom op aan dat het college snel aan tafel komt te zitten bij de 

besprekingen omtrent aardbevingensrisico’s en de maatregelenpakketten. 

Naast de risico’s ziet de VVD ook kansen. Tijdens een werkbezoek dat de VVD recentelijk heeft gehad 

op het Alfa-college, blijkt dat dit al behoorlijk inspringt op de aardbevingsproblematiek, door opleidingen 

aan te bieden die hierop gericht zijn. Daarnaast wordt er ook in de bouwsector in het noorden veel 

aandacht besteed aan aardbevingsbestendig bouwen. De VVD vindt dat waar er belemmeringen optreden 

om dergelijke initiatieven te ontplooien, de gemeente er alles aan moet doen om deze belemmeringen weg 

te nemen. De VVD pleit voor een regelvrije, of minimaal een regelarme zone, zodat bedrijven ruimte 

krijgen om in te zetten op de transitie naar duurzame energie. De VVD vraagt ruim baan voor initiatieven 

vanuit de stad en verschillende sectoren die met aardbevingen te maken hebben. 

 

De VOORZITTER: De heer Gijsbertsen, GroenLinks. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, ik ben blij met de liefde van de VVD voor 

initiatieven, maar ik denk niet dat initiatieven het aantal aardbevingen gaan terugbrengen. Ik hoor de 

VVD eigenlijk al een jaar zeggen: “We moeten meer onderzoeken, we moeten meer onderzoeken.” Wat 

ik nu graag zou willen horen is of de VVD nu ook zegt tegen het Rijk, ook hier vandaan: “Reduceer nu de 

gaswinning.” En ook verder dan minister Kamp nu voorstelt. 

 

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Nou, het voorstel van minister Kamp lijkt, wat de VVD betreft, goed. 

We zijn ook heel blij dat hij dit voorstel gedaan heeft, maar wij zijn geen deskundigen die het uiteindelijk 

op kunnen lossen. De aardbevingen kunnen wij ook niet zo een, twee, drie voorkomen. We weten ook 

niet of het terugdraaien van de winning daadwerkelijk het beoogde effect heeft, dat er geen aardbevingen 

meer zijn. Die garantie kan niemand ons geven. Wij vinden wel dat je, juist om in te spelen op zorgen 

voor veiligheid als er aardbevingen zijn, dit aan deskundigen over moet laten. Die moeten daar de ruimte 

voor krijgen. Dat kunnen wij hier niet in de raad beslissen, hoe dat zou moeten. 

 

De VOORZITTER: De heer Dijk, SP. 

 

De heer DIJK (SP): Ik vraag mij eigenlijk af waarom mevrouw Koebrugge zich druk maakt, als zij zegt 

dat de plannen van de heer Kamp voldoende zijn. Waarom maakt u zich dan druk over de gevolgen voor 

de inwoners van Beijum, Lewenborg en de toekomstige bewoners van Meerstad? 
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Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Wij maken ons er zeker zorgen om. De plannen voor de provincie zijn 

goed, maar wat ik heel nadrukkelijk in mijn woordvoering heb gezegd, is dat de stad aan tafel moet 

komen te zitten en ook betrokken moet worden bij die maatregelen. 

 

De VOORZITTER: De heer Sijbolts, Stadspartij. 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, dank u. Ik probeer in de wollige wereld van de VVD een lijn te 

ontdekken. Er is eerder een onderzoek geweest van het Staatstoezicht op de Mijnen en dat heeft minister 

Kamp eigenlijk een beetje onderin het laatje geschoven en gezegd: “Ik ga nu eerst aanvullend onderzoek 

doen.” Ziet u de noodzaak wel dat het spoedig moet gebeuren? Is de VVD bereid om, wanneer minister 

Kamp opnieuw zegt dat hij eerst een ander onderzoek wil laten uitvoeren, tegen zijn eigen minister te 

zeggen dat het sneller moet, dat het geen jaar mag duren? 

 

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, wij zitten hier in de gemeenteraadzaal van Groningen en 

niet in de Tweede Kamer. Wij hebben contact met onze fractie in de Kamer, als u dat wilt weten, en zijn 

erop aan het aandringen dat er spoed achter zit. Wij hebben ook niet voor niets een spoeddebat 

aangevraagd over dit onderwerp, omdat wij wel degelijk de risico’s zien. Wij willen dat er oplossingen 

voor komen en dat de stad dus betrokken wordt bij alles wat daar speelt. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter? 

 

De VOORZITTER: Ik ga eerst even naar de heer Luhoff, die was net al aan het zwaaien naar mij. De heer 

Luhoff, D66. 

 

De heer LUHOFF (D66): Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Koebrugge zei zojuist dat zij geen expert was 

op het gebied van aardgaswinning. Volgens mij is de heer Kamp dat ook niet. Hij is een minister, maar 

het Staatstoezicht op de Mijnen is dat wel. Zij geven een ander advies. Daar wijkt heer Kamp van af. Wat 

vindt u daar dan van? 

 

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Nogmaals, ik sta hier niet in de Tweede Kamer, maar in de raadzaal. 

Wel belangrijk is, is dat experts ernaar kijken. Maar ook die spreken elkaar nog wel eens tegen. Daarom 

vragen wij dus om die expertmeeting, om te zorgen dat wij die constatering kunnen duiden. Waar gaat het 

nou om? Wat kunnen de effecten zijn? Wat voor risico’s kunnen we lopen, voor zover dat überhaupt in te 

schatten is, want dat blijft natuurlijk altijd een vraag? Maar om zo goed mogelijk op die veiligheid in te 

spelen, willen wij dus dat wij aan tafel komen te zitten, dat wij bij de maatregelen betrokken worden en 

dat we meer duidelijkheid krijgen, hier als raad. En ook de inwoners hier in de stad, dat de Stadjer zo 

meteen weet wat precies de gevolgen zijn. 

 

De VOORZITTER: De heer Gijsbertsen, GroenLinks. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, mevrouw Koebrugge staat inderdaad niet in de 

Tweede Kamer. Daar heeft ze gelijk in. Maar ze staat wel in de gemeenteraad van Groningen en daarom 

vind ik het belangrijk wat de VVD voor insteek kiest. En eigenlijk hoor ik u zeggen: “Ja, een reductie van 

gaswinning geeft geen garantie dat dan in een keer het probleem opgelost is,” maar de conclusie die u 

daaraan verbindt is blijkbaar dat we tot die tijd gewoon maar door kunnen gaan met hoe het nu gebeurt. 

 

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Nee, dat is zeker niet de conclusie die ik daaraan verbind. Dat heb ik 

net ook heel duidelijk gezegd. Ik wil dat initiatieven die hier ontstaan om te zorgen dat het hier veiliger 

wordt, voor als die bevingen zich zouden kunnen voordoen, ruimte krijgen om zich te kunnen ontplooien. 

Ook initiatieven voor duurzame energie, als die hier ontwikkeld worden. Ik wil dat initiatieven ruimte 

krijgen en niet belemmerd worden. De belemmeringen die daar zijn, moeten daarvoor weggenomen 

worden. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. We gaan naar mevrouw Kuik, CDA. 

 

Mevrouw KUIK (CDA): Dank u, voorzitter. Ja, er wordt al geruime tijd over gepraat. De kranten en sites 

staan zo’n beetje elke dag vol. En de zorgen zijn groot bij onze inwoners, maar ook bij inwoners van 
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andere gemeenten. Vooropstaat hoe de veiligheid van de inwoners van onze provincie kan worden 

geborgd. Die zorgen leven ook wij ons. Ik heb erover nagedacht. Hoe vlieg je nou zo’n discussie aan, 

over de aardbevingen? Je wilt geen onnodige paniek zaaien, maar om dit onderwerp met handschoentjes 

aan te pakken, lijkt me gevaarlijker. We moeten helder hebben welke risico’s er zijn en welke gevolgen 

dit heeft. Dat brengt eerder rust in de tent dan blijvende onwetendheid. De discussie is met name gericht 

op erkende aardbevingsgebieden, zoals Loppersum en omstreken, waar de schade en risico’s het grootst 

zijn. Maar, zoals uit de beelden blijkt, liggen ook de noordoostelijke wijken in de stad Groningen in de 

gevarenzone. Daar moeten we ook niet te luchtig over doen. Het blijkt ook uit de reacties van de 

bewoners van Beijum en potentiële bewoners uit Meerstad, die wij hebben ontvangen in de fractie. En het 

blijkt ook uit de reactie van de inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen. De CDA-fractie 

heeft al eerder schriftelijke vragen gesteld, waarin we aangeven dat we van de gemeente Groningen een 

actievere positie verwachten op dit dossier en dat we de krachten met andere gemeenten moeten 

bundelen. Dus ook met de ommelanden en de provincie. Het college heeft ons daarover niet eerder 

geïnformeerd dan nu de antwoorden op de schriftelijke vragen. Die hebben we net gekregen. En in het 

antwoord op die schriftelijke vragen staat: “We streven ernaar om op korte termijn met de provincies en 

de andere gemeenten met een gezamenlijke zienswijze over de gaswinning te komen.” We streven ernaar. 

Zijn we daar niet een beetje laat mee? Zijn we niet aan de late kant? Hadden wij niet eerder moeten 

schakelen? Hoe is de samenwerking met de provincie de afgelopen tijd verlopen? Er is een 

maatregelenpakket van 1,18 miljard euro voorgesteld voor de periode 2014-2018. Zijn daarin de 

ingeschatte risico’s voor de gemeente Groningen al meegenomen? Er zaten negen gemeenten bij dit 

overleg. Welke gemeenten waren dit en was de gemeente Groningen hierbij? En zo niet: hoe is de 

gemeente dan wel betrokken? Hoe moeten wij dit duiden? En hoeveel is er beschikbaar gesteld? Nu lees 

ik ook als antwoord op de vraag, over Meerstad: “Opgemerkt moet worden dat het beschikbaar gestelde 

bedrag voor nieuwbouw van 10 miljoen euro volstrekt onvoldoende lijkt.” Zijn onze belangen dan wel 

voldoende meegenomen? Wij willen weten welke risico’s de burgers van onze stad lopen ten aanzien van 

de aardbevingen. Is de analyse er al welke risico’s ze lopen en welke schadecompensatie daarvoor nodig 

is? Tot slot. De laatste vraag gaat over de woningopgave. Wat betekent het voor de bestaande bouw en 

voor de nieuwbouw, zoals in Meerstad? Wat betekent het voor de ontwikkeling van de stad? 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan ga ik nu naar de heer Gijsbertsen, GroenLinks. Naast interpellatie 

hadden we ook nog wat schriftelijke vragen en hij was een van de indieners van schriftelijke vragen. 

Vandaar die volgorde. Dan ga ik naar de rest van de fracties. De heer Gijsbertsen. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, dank u wel. Dank aan het college voor de 

vliegensvlugge beantwoording van de schriftelijke vragen van afgelopen vrijdag. Wel dusdanig snel dat 

ze nu zo kort geleden zijn binnengekomen dat ik ze niet helemaal heb kunnen bestuderen. Dat kunt u zich 

misschien voorstellen. 

Voorzitter, dit is een bijzonder dossier. Een dossier dat ook al lang speelt en eigenlijk zou je kunnen 

zeggen dat het al decennialang speelt, voor een aantal mensen. Toen het allemaal begon in Groningen, 

waren er ook al discussies over of het niet zou leiden tot bevingen en inmiddels is de conclusie dat dit het 

geval is. We hebben in de provincie gezien welke reacties dat oproept. Ik ben zelf een aantal keer gaan 

kijken, in Loppersum bijvoorbeeld en in Woltersum. Ik heb gezien wat voor schade dat oplevert en ook 

wat het met mensen doet. Het is een beetje een klein voorbeeld, maar het schetst het heel duidelijk, van 

iemand die zei: “Je wordt ‘s ochtends wakker en er klemt elke keer weer een andere deur.” Dat huis is 

voortdurend in beweging, ook door die kleine trillingen. Dat levert stress op, dat levert veel gedoe op, ook 

zwaardere schade natuurlijk. Dat moet dan allemaal geregeld worden met de NAM. Uiteindelijk ben je 

daar heel veel tijd mee kwijt, nog los van onveiligheidsgevoelens die dat oproept. Dus dat is gewoon heel 

erg akelig. We moeten constateren dat ook de gemeente Groningen nu, zeker naar aanleiding van het 

NRC-artikel, in beeld komt als een plek waar dit soort problemen ontstaan. Ze ontstaan al en ze kunnen 

ook blijven ontstaan. En dan is het belangrijk om daar ook als stad een stelling in te betrekken. Dat 

hebben we al eerder gedaan. In februari hebben we hier ook een debat gehad met het college. Toen heeft 

het college ook heel duidelijk stelling genomen, in lijn met wat de raad aangaf en met het Staatstoezicht 

op de Mijnen: wij willen ook voor, onder andere, die gasreductie gaan. Inmiddels is er een voorstel van 

het kabinet, van minister Kamp. Wij hebben naar aanleiding daarvan ook vragen gesteld, afgelopen 

vrijdag. Wij zijn teleurgesteld over dat besluit, dat voornemen van het kabinet. Het komt GroenLinks 

voor als dweilen met de kraan open. We blijven investeren in schadecompensatie, we gaan kijken hoe we 

woningen sterker kunnen maken. Hoewel, zoals ik net in de beantwoording van het college hoorde, het de 

vraag is of daar genoeg geld voor is. Maar de bron van het probleem, die te maken heeft met gaswinning, 
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daar hebben we het niet over. Dan denk ik ook, als de VVD zegt: “We moeten initiatieven gaan 

stimuleren”, dat is allemaal prachtig, maar dat is zeker niet de oplossing. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge, VVD. 

 

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Het is natuurlijk wel een onderdeel van de oplossing. Als je de 

aardbevingen niet weg kunt nemen – en je zult ze nooit volledig kunnen wegnemen, wordt ook al gezegd 

door de experts – zul je toch wel naar oplossingen moeten kijken. Is GroenLinks bereid om 

belemmeringen, die ontstaan voor initiatieven die tot een oplossing zouden kunnen leiden, weg te nemen, 

bijvoorbeeld door minder regelgeving? 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, daar gaat het debat helemaal niet over. Ik wil best 

zeggen dat ik daartoe bereid ben, dat is prima, maar dat is niet de kern van het debat. Ik vind dat de VVD 

een beetje een koers vaart van het maar snel over andere dingen hebben, zodat we het niet hoeven te 

hebben over waar we het over moeten hebben, namelijk de gaswinning. Daar kan ik me bij uw partij wel 

iets bij voorstellen, maar dat is nu wel even het debat. Waar ik nu teleurgesteld over ben, is dat het 

kabinet geen voornemen heeft om de gaswinning te reduceren. Wel op een locatie, maar niet in het 

algemeen. Dat betekent dat je een risico neemt. Dat is een risico dat mijn fractie niet wil nemen. 

 

DE VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge. 

 

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, er zitten natuurlijk ook risico’s aan het helemaal weghalen 

van de winning. Daar zou GroenLinks ook rekening mee moeten houden, want over die consequenties 

heb ik GroenLinks niet horen spreken. U zegt dat het debat hier niet over gaat, maar volgens mij ben ik 

mede-aanvrager van dit debat. En volgens mij gaat het mede over hoe je omgaat met oplossingen, als die 

komen. Ik ben blij dat GroenLinks daaraan mee wil werken. Dus ik ga ervan uit dat als wij een regelvrije 

of in ieder geval een regelarme zone nodig hebben om tot een plan te komen, GroenLinks daar dan ook 

aan meewerkt. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, het is meer van hetzelfde. U wilt het niet hebben over 

waar het over gaat. U negeert de onderzoeken die er liggen. Het Staatstoezicht op de Mijnen had het een 

jaar geleden al over 40% reductie en u wilt er niet aan. U verzint excuses om er niet aan te beginnen. Dat 

vind ik ontzettend jammer. 

 

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Ik weet niet waar de heer Gijsbertsen het vandaan haalt. We nemen de 

onderzoeken wel degelijk serieus en we willen weten hoe ze te duiden. Daarom vragen we ook om een 

expertmeeting. Dus ik vind het niet terecht dat u hier zegt dat de VVD deze onderzoeken niet serieus 

neemt en de problematiek niet serieus neemt. Wij nemen het juist heel erg serieus. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, ik ga ervan uit dat de VVD de problematiek serieus 

neemt, maar ik vind dat uw voorstellen daar niet toe bijdragen. En ik zie er ook geen beweging in, ook 

niet in dit debat. U blijft het hebben over initiatieven en u hebt het niet over de gaswinning, die hier 

centraal staat. Als we kijken naar de kritiek die ook vanuit de NAM en vanuit de deskundigen deze week 

weer is gekomen, staan er gewoon grote vraagtekens bij dit kabinetsvoornemen. Ik vind het belangrijk dat 

we als stad, met de provincie en met de regio tegenover dit kabinet duidelijk stelling nemen. Dat we 

zeggen: “We gaan voor die gasreductie. Dit is niet voldoende. En we willen investeren in de Groningse 

economie.” Dit pakket, dat er nu ligt, is niet wat het Staatstoezicht op de Mijnen heeft geadviseerd. Het is 

niet wat we in deze raad hebben besproken, een jaar geleden. En dus moet je met elkaar zeggen: “We 

willen het anders.” Dat verdienen mensen ook. 

Voorzitter, ik heb vragen gesteld over de omvang van het probleem. Ik ga ervan uit dat de burgemeester 

zo meteen daar ook wat meer over zal schetsen. Hoe zit het nou eigenlijk in de stad, hoe reëel zijn de 

risico’s, hoe moeten we deze wegen? Voor nu heb ik als fractie nog een motie, die ik als aanvullend 

beschouw op de motie die zojuist is ingediend en waar wij ook op staan, omdat ik ook graag zou willen 

dat deze raad een standpunt inneemt over het kabinetsvoornemen en duidelijk is over de reductie van de 

gaswinning en aandacht vraagt voor de ontwikkeling van de Groningse economie. Dit zijn drie elementen 

die ontbreken in de motie die zojuist is ingediend. 
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Motie (2): Gaswinning en aardbevingen (GroenLinks) 

 

De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 29 januari 2014 besprekend de risico’s van 

de gaswinning voor de gemeente Groningen, 

overwegende dat: 

- de aardbevingen als gevolg van gaswinning in stad en regio leiden tot materiele schade, stress en 

onveiligheid(-sgevoelens); 

- het college van B en W zich in februari 2013 achter het rapport van het Staatstoezicht op de 

Mijnen heeft geschaard, dat forse reductie van de aardgaswinning van zo’n 40% adviseerde, 

alsook achter de vraag om een compensatiefonds voor economische schade van 1 miljard euro; 

- het huidige kabinetsvoorstel niet voorziet in substantiële afname van de gaswinning en daarom – 

ook volgens de NAM en onafhankelijke onderzoekers – zeker op iets langere termijn niet leidt tot 

reductie van aardbevingsrisico’s; 

- visie en middelen voor een versnelde energietransitie en economische ondersteuning van de regio 

grotendeels ontbreken; 

spreekt als haar mening uit: 

- dat de plannen van de minister van Economische Zaken de risico’s voor schade en onveiligheid 

als gevolg van gaswinning onvoldoende terugbrengen en onvoldoende bijdragen aan de 

energietransitie en de economische toekomst van Groningen; 

verzoekt het college: 

- deze opvatting onder de aandacht te brengen van het kabinet en de Tweede Kamer, en bij hen aan 

te dringen op reductie van de aardgaswinning met minstens 40%, versnelling van de 

energietransitie en economische ontwikkeling van de regio Groningen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

DE VOORZITTER: Deze motie maakt deel uit van de beraadslagingen. De volgende fractie is de SP. De 

heer Dijk. 

 

De heer DIJK (SP): Dank u wel, voorzitter. Ik ben geboren in Oldenzijl. Dat is een gehucht, nog geen 

3 km bij Loppersum vandaan en dat is ongetwijfeld de reden waarom ik de discussie over de gaswinning 

en de aardbevingen de afgelopen tijd met extra aandacht heb gevolgd. Buiten onze provincie zegt men dat 

de Groningers nuchtere mensen zijn er vroeger irriteerde mij dat wel eens. Maar gelukkig zit er niet alleen 

een beetje Gronings bloed in mij, maar ook Frans bloed. Dat zorgt voor een vleugje ongeduld en 

temperament. Toen ik als kleine jongen de verhalen over Fré Meis, opstand van Groningers voor 

werkgelegenheid en de verdeling van welvaart hoorde, begon mijn jonge socialistenhartje wat harder te 

kloppen. Groningers verzetten zich opnieuw, en terecht. Niet omdat ze de rest van Nederland de 

aardgasbaten niet gunnen, maar omdat de veiligheid van hun woon-, leef- en werkomgeving op het spel 

staat. Die veiligheid is in de ogen van de SP niet af te kopen met 1,2 miljard euro en het verplaatsen van 

het probleem door minder in Loppersum te gaan pompen en meer in de gebieden eromheen. Wel is het 

nodig dat, met de hand op de kraan, er in de toekomst minder gas gewonnen gaat worden. En dat is ook 

het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen. 

Voorzitter, ik heb eigenlijk geen enkele vraag aan het college, behalve dat het de belangen van de stad, als 

het gaat om de aardbevingen en de schade die deze aanrichten, goed behartigt. Ik heb net even snel de 

antwoorden op de vragen gelezen en volgens mij is de boodschap die het college geeft, redelijk duidelijk. 

Ik wil me wel even richten tot een aantal partijen in deze raad. Mijn fractie stoort zich aan de hijgerigheid 

van enkele van die partijen. Uiteraard bedoel ik niet dat deze partijen geen mening over de problematiek 

zouden mogen hebben. Ik bedoel de schriftelijke vragen en dan vooral verzoeken tot debatten, die over 

elkaar heen buitelen, puur om elkaar vliegen af te vangen. Of, voorzitter, zou dit zijn omdat de 

verkiezingen eraan komen? Hoe halen de Partij van de Arbeid en de VVD het in hun hoofd om zo 

opportunistisch te zijn? Mijn dringende appel is als volgt. Spreek met uw vertegenwoordigers in de 

Tweede Kamer en uw kabinet. Praat ze enig verstand in, voordat het te laat is en verzet u alstublieft tegen 

dit Haagse afbraakbeleid. Vervolgens mag u terugkomen met een goed resultaat. En dat is wat mij betreft 

een resultaat dat de veiligheid van de Groningers ten goede komt. 

 

De VOORZITTER: En nu onderbreek ik u even, want u hebt heel lang werk om uw punt te zetten, terwijl 

een aantal mensen heel dringend wil interrumperen. 

 

De heer DIJK (SP): Wat een verrassing. 



 

Bijlage - 29 01 14 Groningen Raad

21

 

 

10 

 

De VOORZITTER: Ja, precies. U rekende daarop, neem ik aan. Mevrouw Van Lente zag ik als eerste, 

van de PvdA. 

 

Mevrouw VAN LENTE (PvdA): Ja, dank u wel, voorzitter. Of de retoriek van de heer Dijk opgevat kan 

worden als er verkiezingsretoriek, laat ik maar even aan het oordeel van ons gehoor over. Ik wil even 

opmerken dat de fractie van de PvdA, zowel in de Tweede Kamer als in de Staten, als inderdaad hier, een 

punt maakt van het gezamenlijk optrekken tegen dit kabinet, als het gaat om de schade die aan Groningen 

wordt toegebracht. Dus ik vind wat hier wordt geschetst ver bezijden de waarheid. Ik ben blij dat wij dit 

debat hier met elkaar hebben, juist omdat de Tweede Kamer volgende week een debat heeft rond het 

kabinetsbesluit. Als we dit verzoek tot dit debat niet gedaan hadden, dan hadden wij in elk geval geen 

geluid kunnen laten horen vanuit Groningen richting de Tweede Kamer. Dus ik ben benieuwd naar de 

reactie van de heer Dijk, als ik er toch een vraagteken aan toe moet voegen. 

 

De VOORZITTER: Mag ik meteen even doorgaan naar mevrouw Koebrugge? Dan kunt u die 

vermoedelijk redelijk vergelijkbare reacties in een keer behandelen. 

 

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Ja, ik wil daar inderdaad op aansluiten. U verwijt de VVD 

opportunisme. Ik vraag mij af waar u dat vandaan haalt, want u heeft geen idee wat voor gesprekken wij 

hebben met onze fractie, zowel met de Tweede Kamer als in de Provinciale Staten. Ik kan u vertellen dat 

wij daar heel goede gesprekken mee hebben, dat we nauw verbonden zijn, dat we 

samenwerkingsbezoeken organiseren en dat wij juist daardoor met deze standpunten komen. U zegt 

‘opportunistisch’. Dat zijn uw woorden. Ik vind eigenlijk dat u dat terug moet nemen. 

 

De heer DIJK (SP): Dat is mooi. Ik had als mijn slotzin: daar koopt niemand iets voor. Ik vind het leuk 

dat jullie contact hebben met jullie Tweede Kamerleden. Dat is mooi. Uiteindelijk wordt daar wel een 

besluit genomen over het terugdringen van de gaswinning. En dat gebeurt niet. Er is een motie ingediend 

in februari 2003 in de Tweede Kamer, om de gaswinning terug te dringen, zodat de risico’s afnemen. 

Deze werd niet gesteund. Niet door de VVD en ook niet door de PvdA. Dus hier mooie sier maken in de 

gemeenteraad door een interpellatiedebat aan te vragen, terwijl er net twee partijen zijn geweest die 

schriftelijke vragen hebben ingediend, vind ik niet netjes. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Van Lente, PvdA. 

 

Mevrouw VAN LENTE (PvdA): Dank u, voorzitter. Een opmerking over de orde, dat ik het wel op het 

randje vind, maar misschien ben ik niet degene die daarover een oordeel moeten vellen. En ten tweede: 

volgens mij is er volgende week in de Kamer opnieuw een debat en kan de Kamer zich daar opnieuw 

uitspreken. Dat er in het verleden besluiten zijn genomen, dat zal best, maar volgende week opnieuw. Ik 

vind het interessant dat de heer Dijk daarop vooruitloopt in zijn bijdrage. 

 

De heer DIJK (SP): Ik hoop dat uw Tweede Kamerfractie dan een wijs besluit neemt. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Wie kan ik daarna het woord geven? De heer Luhoff, D66. 

 

De heer LUHOFF (D66): Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, laat ik beginnen om te zeggen dat het goed 

is dat de effecten van de gaswinning in Groningen nu prominent op deze agenda staan. Het is een 

uitermate belangrijk onderwerp voor de hele regio. Ook in de stad Groningen zijn de effecten van de 

gaswinning al duidelijk merkbaar. Gisteren maakte RTVNoord bekend dat er al meer dan zevenhonderd 

schademeldingen zijn gedaan in deze stad, sinds de aardbeving bij Huizinge, anderhalf jaar geleden. De 

veiligheid en waarde van deze regio is door de gaswinning in het geding gekomen. Het is onze opdracht 

om in deze regio gezamenlijk, hier in de raad, maar ook in de regio, op te trekken in dit dossier. 

We ondersteunen dan ook de vragen van verschillende fracties om goede informatie over de mogelijke 

gevolgen van gaswinning voor stad en ommeland. Aanvullend op die vragen hebben wij twee 

opmerkingen die we heel graag mee willen geven. Ook wij zien een expertmeeting tegemoet. In de 

expertmeeting zouden we graag de vraag terug willen zien hoe de zogenaamde KNMI-contouren, die de 

commissie-Meijer heeft gehanteerd, zich verhouden tot uitspraken van de heer De Jong van het 

Staatstoezicht op de Mijnen. Uit deze uitspraken bleek dat het niet uit te sluiten is dat bij zware bevingen 

meer schade in de stad gaat ontstaan, in acht nemende ook de vele, 170 waren het er, schademeldingen 
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vanuit de binnenstad van Groningen. En dat is buiten die KNMI-contouren van het bevingsgebied. 

Wanneer de contouren van het bevingsgebied, die de grondslag vormen voor de commissie-Meijer en het 

besluit van het kabinet, slechts 5 km groter blijken dan is aangenomen, dan hebben we het over 150.000 

mensen, maar over 300.00 mensen die in het gebied wonen. Dan zou het huidige compensatiepakket 

eigenlijk al weer achterhaald zijn. Voorzitter, daarnaast willen wij ook de veiligheidsregio vragen welke 

gevolgen het heeft voor het risicoprofiel van Groningen. In het huidige risicoprofiel wordt Groningen 

immers geduid als een regio van stabiliteit op het vlak van risico’s. De zinsnede dat effecten van de 

aardbevingen in de regio Groningen beperkt lijken te blijven tot geringe schade aan gebouwen en 

bevolking, is ook achterhaald. De aardbevingsproblematiek is geen natuurlijk fenomeen, zoals een 

breuklijn. Het is een gevolg van een keuze die we maken ten aanzien van ons nationaal energiebeleid. De 

discussies over veiligheid en perspectief voor Groningen moeten dus hand in hand gaan met discussies 

over onze energievoorziening, nu en in de toekomst. En daarom hebben we samen met anderen een motie 

ingediend, die oproept om de energietransitie te versnellen en de afhankelijkheid van fossiele 

brandstoffen te verminderen.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Sijbolts, Stadspartij. 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, dank u wel, voorzitter. Ook zorgen bij de Stadspartij. De veiligheid 

van de stad en de regio is voor ieder van groot belang en natuurlijk ook voor ons. Niet voor niets stelde 

mijn fractie hier vorig jaar ook al schriftelijke vragen over en vroegen wij, met GroenLinks, een 

interpellatiedebat aan. Een actualiteitendebat, moet ik eigenlijk zeggen. Wij kennen dan ook de zorgen die 

de fracties van dit interpellatiedebat uiten. Die herkennen wij. De onrust groeit niet alleen in de 

ommelanden, maar ook in de stad. De oplossing is wat ons betreft simpel: gewoon minder gas winnen. 

Wat ik eerder in een interruptie aan mevrouw Koebrugge van de VVD al deed: ik roep met name de twee 

regeringspartijen op, althans de vertegenwoordiging hiervan in vorm van de PvdA en VVD, om bij de 

minister ervoor te zorgen dat er wel tempo gemaakt wordt met de komende onderzoeken. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Van Lente, PvdA. 

 

Mevrouw VAN LENTE (PvdA): Ik zie een uitgelezen kans voor de Stadspartij-fractie, met de motie die 

nu op tafel ligt, om daar ook een bijdrage aan te leveren. Gaat u die steunen? 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ik mag toch hopen dat mijn oproep vanaf deze kant voldoende is. Er 

wordt een aantal vragen gesteld door de partijen. Vraag 1 herken ik heel erg: of het college de analyse van 

Staatstoezicht op de Mijnen rond de risico’s van de gaswinning voor de gemeente Groningen kent. Ik heb 

daar vorig jaar ook al vragen over gesteld, dus ik verwacht hier nu ook wel een duidelijk antwoord op. En 

ik was eigenlijk een beetje verbijsterd door wat mevrouw Kuik net zei, over de antwoorden die ze heeft 

gekregen op haar schriftelijke vragen. Dat gaat dan om vraag 3, die eigenlijk wordt herhaald in het 

aangevraagde debat, waarin wordt gevraagd om meer informatie op korte termijn voor de raad en ook 

voor de inwoners. Dat is in overeenkomst met de vraag die ik vorig jaar heb gesteld. Daarvan heeft het 

college gezegd dat te gaan doen, in overleg te gaan met de provincie en met de gemeente. Dan verbaast 

het mij heel erg dat het antwoord op de schriftelijke vragen van het CDA is: “We gaan ernaar streven om 

op korte termijn met de provincie en andere gemeenten tot een gezamenlijke zienswijze over de 

gaswinning te komen.” Ik zou graag zien dat het college even uitlegt waarom er nu een jaar tussen zit en 

we eigenlijk nog niets hebben gedaan. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge, VVD. 

 

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, de heer Sijbolts zegt aan het begin: “We moeten gewoon de 

gaswinning terugdraaien.” Heeft de Stadspartij enig idee wat voor gevolgen dat verder heeft? Bovendien 

wordt er ook al aangegeven dat de komende tien jaar de bevingen daarmee niet minder zullen worden. 

Dus wat gaat u dan doen? 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Nou, ik denk dat de motie die de PvdA gaat indienen wel een stap in de 

goede richting zou kunnen zijn. 

 

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, is dat alles of zouden we ook meer ruimte moeten geven 

aan initiatieven die er juist op inzetten om de gaswinning minder nodig te maken, zodat je er minder 
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afhankelijk van wordt? Zou je die initiatieven juist niet meer ruimte moeten geven? Moet daar niet 

minder regelgeving voor komen en ook initiatieven om te zorgen dat je aardbevingsbestendig kunt 

bouwen? 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Daarin ben ik het absoluut helemaal met u eens. We zouden misschien 

ook wel eens kunnen kijken of we niet meer met zonne-energie kunnen gaan doen, om een voorbeeld te 

noemen. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan gaan we naar mevrouw Jongman, ChristenUnie. 

 

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Ja, heel veel mensen hebben al gesproken. 

We hebben heel veel bijdragen gehad. Daarom begin ik even met een anekdote vooraf. Ik was afgelopen 

zaterdag in Middelstum met een heel aantal ChristenUniebestuurders aan het kijken naar wat daar aan de 

hand was en wat er gaande is. Ik stond middenin de massa op het plein, met al die demonstrerende 

mensen en mensen die zich terecht zorgen maken over de veiligheid. Deze week kreeg ik ook een e-mail 

van inwoners uit stad: “Maken jullie je ook eens zorgen over onze veiligheid, want wij hebben daar last 

van.” Dat was de ene kant, een heel plein vol met mensen. Ik moest vervolgens gas tanken, ja, in 

Middelstum, je raadt het niet, maar ik moest wel. Ik stond daar te tanken en ik raakte in gesprek met een 

inwoner van Middelstum. Die had een heel ander verhaal, want die zei: “Ja, er vliegen hier ook 

vliegtuigen over. En risico’s lopen we allemaal. Ze maken mijn huis heel keurig. Ik heb helemaal nergens 

last van en ik maak me niet druk.” Voor mij zijn dat de twee ingrediënten die in deze regio spelen en ook 

in dit debat. Er zijn ook allerlei geologische effecten die wij niet kunnen overzien, maar we willen wel 

allemaal dat onze mobiele telefoon het doet en onze elektriciteitscentrales worden op gas gestookt. Dus 

op het moment dat we zeggen: “Er moet minder gas komen”, waar wij in de Tweede Kamer wel erg voor 

gepleit hebben, moet je ook kijken naar het andere verhaal. Wat doe je met energie op een andere manier? 

Gaan we voor die windmolenparken, waar wij in de raad heel erg op aandringen, maar waar in de 

provincie niet zo heel veel weerklank voor te horen is? Dat wil zeggen: “We willen die transitie niet op 

die manier” of: “De windmolenparken mogen niet in onze achtertuin.” Zo maakt dat het een heel lastig 

verhaal. Wat wij als ChristenUnie gezegd hebben, is dat wij wel kritisch zijn ten aanzien van de 

maatregelen die genomen zijn. Er moeten meer stappen genomen worden, maar die hebben energie-

effecten. Wat wij het belangrijkste vinden is dat je het vertrouwen herstelt, dat je veiligheid zoveel als 

mogelijk kunt garanderen en dat je ook een toekomstperspectief biedt aan de regio. Wat je zult maar net 

een boerderij gekocht hebben in Middelstum en ineens gebeurt er van alles om je heen en zie je de 

scheuren in je huis verschijnen. Dan denk je: hoe moet het nu verder en hoe is mijn toekomst hier in deze 

regio? Daarom is dit een goed debat en is het goed dat we dit ook met elkaar voeren, want die veiligheid, 

daar moet je voor staan, ook als overheid, ook als raad, en dat kunnen we niet allemaal in ons eentje doen. 

Dat moeten we ook gezamenlijk doen. 

De PvdA vraagt specifiek om een expertmeeting. Wat ons betreft is dat goed, omdat wij immers niet 

weten, op het moment dat je ergens gas weghaalt, wat er ergens anders gebeurt. Wordt het dan erger? 

Maar ik zou ook die energietransitie daarbij willen betrekken. We kunnen het heel makkelijk zeggen, 

maar wat betekent dat voor de energiebehoefte in de provincie, in het land, enzovoort? Als tweede punt: 

communicatie. Ik ben het helemaal met u eens: op het moment dat mensen niet weten waar ze aan toe 

zijn, worden ze onzeker. Dat is iets wat heel erg vervelend is. Ten derde heb ik al gereageerd op uw punt 

over gaswinning. Dus wat ons betreft: Laat dat geluid horen. We staan voor de veiligheid van onze 

inwoners. We hoeven niet allemaal vooraan te staan wie het eerst kwam en het beste naar de kiezers toe 

iets gedaan heeft, maar wij hebben bijvoorbeeld zelfs als ChristenUnie dat fonds al een jaar geleden 

voorgesteld. Het werd eerst een beetje weggehoond, maar nu is het er dan toch gekomen. Dat is een begin 

van veel meer. Ik laat het hierbij, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: De heer Van Rooij, Student en Stad. 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Voorzitter, dank u wel. Het is eigenlijk nogal verrassend dat we 

hier een verhit debat voeren, want ik geloof dat we hier met 39 raadsleden en 10 fracties in goede 

harmonie over dit onderwerp kunnen praten. Wij staan hier namelijk achter de belangen van de inwoners 

van onze stad, de inwoners van Groningen. Op het moment dat een expert als de inspecteur-generaal zegt 

dat de inwoners van Groningen gevaar kunnen lopen, dat grote schade het gevolg kan zijn, ook hier in 

Groningen en dat echt de lichamelijke veiligheid van de inwoners in het geding kan komen, dan denk ik 

dat we hier in goede harmonie over moeten kunnen praten. Hebben de inwoners van Groningen recht op 
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adequate informatie over hoe de risico’s eruitzien? Ja, natuurlijk! Moet de gemeente Groningen in die zin 

ook aanschuiven aan tafel? Ja, natuurlijk! Ik denk dat de uitspraken van de inspecteur-generaal daar reden 

genoeg voor zijn. Moet Groningen zich inzetten voor het versnellen van de energietransitie? Ja, zeker, dat 

moeten we doen. Student en Stad zal de motie die is ingediend door de PvdA en andere fracties van harte 

ondersteunen. En ook het initiatief tot het organiseren van een expertmeeting lijkt mij zeer zinvol, omdat 

we hier alle 39 erg bezorgd en betrokken zijn, maar niet alle 39 even veel weten over wat nu precies de 

consequentie van welke maatregel zou zijn. Ik zou daar graag meer inzicht in krijgen. Dank u wel. 

 

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

 

De heer KELDER (PvdD): Dank u wel, voorzitter. Afgelopen week is duidelijk geworden dat Groningers 

zich niet laten afschepen met een beetje geld. Het gaat om veiligheid, om met een gerust gevoel naar bed 

te kunnen gaan. Het is een schurkenstreek geweest om in 2013 nog meer uit de grond te halen, terwijl al 

duidelijk was dat de winning tot bevingen zou leiden. 

De Partij voor de Dieren wil alles inzetten op energietransitie. Kijk niet naar de kortetermijnbelangen, 

maar naar de lange. We willen zo onafhankelijk mogelijk worden van aardgas. Er is genoeg geld van 

Groningen naar het Rijk gegaan. We hebben daar maar 1% van gekregen. Doe er nog maar een paar 

procent bij en investeer die in duurzame energie. Het Rijk is dit aan Groningen verplicht. 

Dit debat is met name aangevraagd vanwege het feit dat ook de stad Groningen in gevaar zou zijn. De 

grootste bevingen komen waarschijnlijk nog, want de aarde werkt met een vertraging van ongeveer negen 

maanden en de kraan van Loppersum is nog maar net dichtgedraaid. Wordt de situatie daardoor veiliger? 

Volgens sommige deskundigen niet. Het feit dat op bepaalde punten wat meer en op andere wat minder 

geboord zal worden, zou de kans op bevingen alleen maar vergroten, zeggen zij. We kunnen dus niet in 

de toekomst kijken, maar zeker is dat we ons moeten voorbereiden op een aardbeving. Daarom willen wij 

de volgende vragen aan het college stellen. Weten instellingen zoals crèches en zieken huizen en scholen 

wat zij moeten doen bij een aardbeving? Hoe zit het met het rampenplan of rampenplannen? En tot slot: 

hoe zit het met de dijken? Zo is bijvoorbeeld de dijk achter de Woonschepenhaven bij de 

Eemskanaalzone niet zo best meer. Als die doorbreekt, zijn de gevolgen voor de woonschepen en hun 

bewoners, maar ook die voor de industriegebieden daarachter, niet te overzien. Ook is er gesproken over 

de veiligheid van andere wijken in de stad. Wie zal opdraaien voor de kosten? Heeft het college hier 

contact over met de waterschappen? Wie draagt de verantwoordelijkheid voor die dijken? En gelooft u 

ons: de gevolgen van de aardbevingen zullen een stuk groter zijn voor de dijken dan het geknabbel van 

een muskusrat. Even op een rijtje: we willen graag duidelijkheid over het volgende. Hoe gaat het college 

de energietransitie bespoedigen? Hoe zit het met het rampenplan en de kennis over wat te doen bij 

scholen en dergelijke, in geval van een aardbeving? Hoe is het met de toestand van de dijken? Wie is er 

verantwoordelijk voor en heeft het college hier al contact over met de waterschappen? En zo nee, 

wanneer gaat dat gebeuren? Tot slot: we weten allemaal dat een energietransitie niet probleemloos 

verloopt. Daarom zullen we het andere woord maar weer eens van stal moeten halen: energiebesparing. 

Beter ‘s avonds om negen uur het licht uit en een kaarsje aan, dan ‘s nachts door een beving uit je bed 

vallen. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Wij gaan naar burgemeester Vreeman, namens het college. 

 

Burgemeester VREEMAN: Ja, het is goed om te horen dat er eigenlijk een heel breed gedragen 

bezorgdheid is over wat er nu in Groningen gebeurt. Dat is natuurlijk ook wel begrijpelijk. Enerzijds door 

wat er al rondom Loppersum gebeurt, maar ook met de nieuwe informatie van het Staatstoezicht op de 

Mijnen: “Let op Groningen, jullie zitten in de uiterste cirkel.” Er zijn drie van die cirkels gemaakt, waar 

mogelijk effect van een aardbeving is. Dat kan betekenen dat, als de bevingen sterker zijn en de 

bewegingen van de grond sterker zijn, ook de stad onderdeel kan zijn van een mogelijke aardbeving. Dat 

heeft natuurlijk ook effect omdat het hier veel dichter bevolkt is dan in het noorden en er prognoses zijn 

van slachtoffers, die veel hoger zijn dan wanneer het in een dunbevolkt gebied gebeurt. Er zijn dus 

eigenlijk veel inschattingen over wat kan gebeuren. Sommige mensen maken het heel groot, anderen 

zeggen dat het wel meevalt. Tot nu toe is de inschatting dat er 10% kans is dat er ook in die buitenste 

cirkel een beweging zal ontstaan, en de mate weet men dan niet precies. Je hebt vandaag weer in de krant 

kunnen lezen, van allerlei experts, dat er heel veel onduidelijkheid is over de effecten van de 

vermindering van het boren in Loppersum. Wat gebeurt er dan in andere gebieden? Wat gebeurt er 

bijvoorbeeld in de strook Oldambt - Groningen - Hoogezand-Sappemeer - Menterwolde? Wat gebeurt er 

dan aan de onderkant? Dat is eigenlijk de vraag van de preventie. Daar zie je ook wel een beetje de 
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zoektocht die iedereen heeft. Wat kun je nou doen om de kans op de bevingen te verminderen? 

Sommigen zeggen: “rigoureus minder boren”, anderen zeggen: “Je moet het eerst heel goed uitzoeken. 

Rigoureus minder is misschien ook niet de goede weg.” Staatstoezicht op de Mijnen zegt dat er de 

komende drie jaar wat betreft de maatregelen die nu in Loppersum zijn genomen, terug naar 20%, geen 

extra effecten zullen zijn. Wat is dan de eerste actie die wij moeten doen? Dat hebben we ook in de 

beantwoording aan uw brieven geschreven. Ik zal het straks in een rijtje neerzetten. Er is een achttal acties 

in het geding. De eerste actie is natuurlijk dat er een zienswijze moet zijn ten aanzien van het 

winningsbesluit. Sommige mensen vragen: “Waarom doe je dat nu pas?” Nou, dat gaswinningsbesluit is 

nog helemaal niet oud. Het is geen akkoord met de provincie of met de negen gemeenten. Er is een 

akkoord over de middelen gesloten, maar er is geen akkoord over dat gaswinningsbesluit. Dus wat is onze 

weg, naast protest en articulatie van commentaar en vragen: “Klopt dat allemaal wel?” Dat is dat wij, 

samen met de provincie en met de gemeentes om ons heen, een inbreng zullen hebben in een zienswijze, 

waarvan wij zelf met onze expertise, zoveel als wij die dan hebben, moeten nagaan of wij akkoord gaan 

met het gaswinningsbesluit en de inschatting van de effecten of dat wij iets anders voorstellen. Dat is een 

hele zoektocht. Er is namelijk een wirwar van meningen over de effecten van dit besluit. Maar onze eerste 

actie zal zijn, met onze expertise, die wij hier in het gemeentehuis hebben, samen met de provincie en ook 

met de dorpen die een beetje aan de onderkant liggen, dat wij de vraag stellen: “Is er een soort 

waterbedeffect?” Je gaat daar minder doen, wordt het dan meer hier? Wordt het risico nog groter? Is dat 

wel zo of is dat niet zo? Wij zullen dus op korte termijn een inbreng hebben in de zienswijze. Dat doen 

wij expres met iedereen tegelijk, misschien wel met eigen accenten, want de ene heeft natuurlijk de 

neiging om te zeggen: “Dit is dichter bij ons en bij Loppersum is het weer anders”. We doen het 

gezamenlijk omdat wij echt van mening zijn dat voor de bestuurlijke en politieke kracht die je wilt 

ontwikkelen naar Den Haag, het vooral van belang is dat wij echt samenwerken in deze regio. Dat is het 

eerste punt waar het gaat om preventie. Wat kun je nu doen om te voorkomen? 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Kuik heeft daar een vraag over. 

 

Mevrouw KUIK (CDA): Ja. Heel goed dat wij de samenwerking opzoeken, ook nu. Mijn vraag was een 

beetje gericht op de samenwerking daarvoor. Toen de hele problematiek ontstond, hebben wij toen goed 

samengewerkt richting dat maatregelenpakket? 

 

Burgemeester VREEMAN: Sinds ik hier ben is er heel frequent contact met de provincie en ook met de 

minister. De afgelopen week is er nog weer gesproken met de minister en is er weer gesproken met de 

commissaris van de koning. De kern is, en dat moeten we ook op een behoedzame en goede manier doen, 

dat wij als grote stad niet even over het kerngebied, waar nu de grootste problemen zijn, heen lopen. Wij 

hebben een houding van willen samenwerken en onze expertise gebruiken. Maar wij hebben natuurlijk 

ook wel een gebied waarin, als er iets gebeurt, de omvang van de schade groter zal zijn dan wat er tot nu 

toe gebeurd is. Dus daar zit een heel eigen oriëntatie in. Dat geldt ook voor de zienswijze. Samenwerken, 

proberen op een niet-pedante manier, maar gewoon vanuit het idee: wij zijn samen Groningers. Stad is 

een groot thema, maar ook de omgeving is een groot thema. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Kuik is nog niet helemaal tevreden. 

 

Mevrouw KUIK (CDA): Ja, even een korte reactie. Ik begrijp heel goed dat je die positie niet moet 

claimen als arrogante grote stad die ook wat wil, maar het is natuurlijk wel van belang dat we onze 

belangen ook goed laten vertegenwoordigen. 

 

Burgemeester VREEMAN: Ik kom daar straks nog op terug. 

 

Mevrouw KUIK (CDA): Oké. 

 

Burgemeester VREEMAN: Ik heb acht acties. Dit was de eerste.  

Het tweede wat iedereen vraagt gaat over voorlichting. Dat gaat over kennisverwerving. Dat is ook 

ontzettend begrijpelijk. We willen een expertmeeting. Nou, ik heb daar ook met de minister over 

gesproken. Die is ook heel bereid om de kennis die er op het ministerie is, misschien binnen de NAM, te 

delen. We moeten zelf onze kennis versterken maar we moeten natuurlijk ook transparant zijn en 

voorlichting geven aan onze inwoners, zeker in die gebieden aan de noordkant, Lewenborg, Beijum, 

Meerstad. We moeten ook met hen in gesprek komen over wat de inschattingen zijn. Niet om daar weer 
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iets groots van te maken, maar gewoon om eerlijk te vertellen wat de stand van zaken is, wat we nu weten 

en wat de risico’s zijn. Dus ik zou zeggen: ook de motie de expertmeeting, maar ook samen met u 

nadenken over wat de beste manier is om in gesprek te gaan met de bewoners. Er zijn nu iets meer dan 

700 meldingen van schade geweest. Relateer dat wel aan 12.000 in het kerngebied. Dus het is toch wel 

proportioneel, in die zin dat het hier wat minder is. Ik heb ook een paar mensen gesproken die schade 

hadden en die reageerden met: “Ja, de boel is gemaakt, het is goed afgehandeld.” Er is nog geen heel 

grote onrust, maar we moeten het gesprek dat we nu met elkaar voeren eigenlijk ook met inwoners 

voeren. Maar ja, daar moeten we een plan voor maken. Ik hoop dat jullie daar ideeën voor hebben. 

Het derde punt, dat kwam van de heer Kelder vooral, gaat over de preparatie. Dat zit nog steeds in de 

hoek van: hoe voorbereid ben je eigenlijk als er iets gebeurt? Nou, de veiligheidsregio heeft scenario’s 

gemaakt met oplopende effecten van bevingen. Van een licht en klein gebied, oplopend naar een groot 

gebied. En daar is de hulpverlening helemaal op ingesteld. Het is natuurlijk dramatisch als ze er iets zou 

gebeuren, maar de mensen die dat doen, brandweermensen, ambulanceperspersoneel, politiemensen, zijn 

altijd wel heel goed geëquipeerd voor dit soort situaties. Dan is er natuurlijk wel al iets negatiefs gebeurd, 

maar dat is natuurlijk wel echt hun business, om dat goed te hanteren. Dus dat is de derde actie. De 

tweede is de voorlichting en de derde is de preparatie. Dan de vierde. 

 

De VOORZITTER: De heer Luhoff eerst nog even. D66. 

 

De heer LUHOFF (D66): Voorzitter, even over dat derde punt. Ik heb het namelijk ook genoemd. Die 

risicokaart die we met zijn allen in Groningen in verschillende gemeentes behandelen en die ook wordt 

vastgesteld door de veiligheidsregio, die is nu wel gedateerd. Maar die is wel uitgangspunt voor je 

beleidsplan, voor de trainingsschema’s, voor allerlei zaken. Die moet toch wel geüpdatet worden, lijkt 

me. 

 

Burgemeester VREEMAN: Nou ja, er is een scenariodocument. Dat kan ik ook prima hier stellen. Ik denk 

dat er wel heel erg met een expertoog naar gekeken is. Dat is wat mij betreft ook een openbaar document. 

Het wordt nu gehanteerd. Er zitten natuurlijk ook prognoses in over slachtoffers. Wat dat betreft zijn we 

altijd een beetje terughoudend, omdat we niet weten of dat ook echt zo gaat uitpakken. Maar er is dus een 

document met oplopende kracht van bevingen en effecten en wat dan de inschatting is en wat dan het 

handelingsperspectief van de hulpverlening is. Ik heb geen geheimen op dat gebied. Maar dat is wel een 

actualisering van de risicokaart, zou je kunnen zeggen. 

Dan het vierde punt. De vierde actie is, en die loopt nu ook, misschien moet dat nog beter: alle schade als 

gevolg van de bevingen wordt vergoed. Alle schade wordt vergoed. Eigenlijk hoort daar ook de 

versterking bij van woningen en bedrijven. Echt in de preventie, zit je dan. Dat is natuurlijk een groot 

project. In die gebieden die onder druk kunnen komen te staan van deze bevingen, moeten de woningen 

en bedrijven zo gestructureerd worden dat ze bestendig zijn tegen die bevingen. Dat is natuurlijk een heel 

technisch vraagstuk. Hoe gaan we dat doen? De betaling daarvan, zijn we met de provincie 

overeengekomen – ik heb net nog een brief van Van der Berg daarover gekregen – zit gewoon in het 

afsprakensysteem dat nu met Meijer is overeengekomen. 

In die miljarden zit gewoon de gemeente Groningen. Het is een beetje een openeindregeling, waarbij wij 

de meerkosten voor de versterking kunnen declareren. De vraag is gesteld, ik dacht door mevrouw Kuik: 

wie zitten er nu bij? Het zijn er negen die het project met Meijer hebben ondertekend. Dat zijn 

Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer, Winsum en De Marne. 

Maar zij hebben mij gebeld en gezien wat er nu aan nieuwe inzichten ligt, over de zwaarte van de 

mogelijke problemen in Groningen, hebben de betrokken burgemeesters mij gevraagd om daarbij aan te 

schuiven en mee te denken over hoe wij met die gelden omgaan. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Van Lente, PvdA. 

 

Mevrouw VAN LENTE (PvdA): Ja, dank u, voorzitter. De burgemeester ging expliciet in op woningen 

en bedrijven versterken. Ik denk ook even aan een vraag van de heer Kelder expliciet over dijken en ik 

heb zelf iets gevraagd over infrastructuur. Valt dat daar ook een beetje onder? Of is dat een ander 

chapiter? 

 

Burgemeester VREEMAN: Ik denk dat dit daar ook onder valt. Maar die dijkenverantwoordelijkheid ligt 

natuurlijk heel erg bij de waterschappen, die er ook wel over praten, dat hoor je. Zijn daar middelen voor? 

Hoe moet het met de effecten van een dijkdoorbraak? Daar zijn allemaal opvattingen over, over die 
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infrastructuur. Ik denk dat we als grondhouding hebben dat alles wat het ons meer kost om ervoor te 

zorgen dat het aardbevingsbestendig is, voor rekening is van de veroorzaker die dat doet, zijnde de NAM. 

Dat is de grondgedachte. Er zit een heel financieel gebeuren achter, dat dit moet verzorgen. Daarvoor is 

een ding heel belangrijk en dat is eigenlijk actie nummer 7, geloof ik. In het bouwbesluit, dat zijn de 

criteria waaronder een bouwer moet bouwen, is niet opgenomen ‘aardbevingsbestendig zijn’, in 

Nederland. Dat is een Europese norm. Die noemen ze: eurocode 8, aardbevingsbestendig bouwen. Die is 

in discussie in de Tweede Kamer. Maar die moet je dus heel versneld hebben, omdat je dan weet wat de 

meerkosten zijn. Dan heb je een grondslag, als wij aardbevingsbestendig willen bouwen. Normaal zouden 

wij het zo doen; het nieuwe besluit vraagt om een sterkere fundering, dikkere muren enzovoort. Dan 

weten wij wat de meerkosten per huis zijn en die meerkosten zullen ook vergoed moeten worden door de 

NAM. 

 

De VOORZITTER: De heer Gijsbertsen, GroenLinks. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, nog even over dit blokje. In antwoord op een serie 

vragen heeft het college aangegeven dat het beschikbaar gestelde bedrag voor nieuwbouw, 

toekomstbestendig bouwen, van 10 miljoen euro volstrekt onvoldoende lijkt. Misschien kunt u daar nog 

iets over zeggen? 

 

Burgemeester VREEMAN: Nou ja, het is natuurlijk een openeindregeling. Het gaat er natuurlijk ook om 

of het voor drie jaar is, vijf jaar, of hoe lang het gaat duren. Onze bouwopgave gaat om iets meer dan 

zesduizend woningen op een termijn van een heel aantal jaren. Maar dit principe moet overeind blijven. 

Als blijkt dat die bronnen uitgeput raken, dan komen wij op een nieuwe discussie. Er is wel een 

inschatting over wat het per huis meer kost, maar ik weet niet of ik die moet zeggen, want het is echt nog 

een beetje gissen. Dat gaat om rond de 10.000 euro per woning. Dus als je dan over zesduizend woningen 

spreekt, dan gaat het, dat kun je uitrekenen, over grote bedragen. 

Bij het verdelingsvraagstuk gaan wij als gemeente meedoen. Onze belangen moeten behartigd worden. 

Wij zijn onderdeel van de afspraken van dat schadeherstel en wij moeten aandringen op het nieuwe 

bouwbesluit, waar dus die normering van het bestendig bouwen in staat. 

De laatste actie, die door heel veel van u aangedragen is, is de vraag: wat is nou het alternatief in dit 

proces? Enerzijds zegt u: “We moeten die boringen heel erg op veiligheid gaan beoordelen, we moeten 

een zienswijze maken”, anderzijds is het natuurlijk echt een oproep, om een heleboel redenen, om die 

hele transitie naar nieuwe energie in dit gebied te versnellen en prominenter te maken. Daar heb ik ook 

over gesproken met de minister. Zou je hier niet kunnen faciliteren, meer dan anders, dat we die hele 

duurzame energie, de biobased economy, kunnen ontwikkelen? En dat we daarmee minder afhankelijk 

zijn van aardgas? Ik zeg het een beetje in algemene termen. Kun je hier een experimenteergebied, een 

proeftuin maken? Of in ieder geval Groningen, dat zoveel te lijden heeft onder het vraagstuk van de 

energie, door dit vraagstuk om te keren, juist een versterking of een kans geven? Dat laatste is, denk ik, 

heel fundamenteel en belangrijk. Daar zijn wij ook stappen in aan het zetten. Maar, die veiligheid, naar de 

mensen kijken, is nummer 1. De concentratie ligt nu op zicht krijgen op de veiligheid. Wat kun je aan 

preventie doen? Er zitten heel veel onzekerheden in. Dat moeten we openlijk communiceren. We weten 

ook niet zomaar of rigoureus minderen ook tot minder aardbevingen zal leiden. Wat dat betreft is daar een 

behoorlijke onzekerheidsfactor, daar moeten we eerlijk in zijn. Daar zal ook in de Kamer denk ik een heel 

debat over zijn. Zijn deze maatregelen wel effectief? Hoe moet je dat nou beoordelen? Maar dit zijn de 

acht actiepunten die ik heb gedaan. 

 

De VOORZITTER: De heer Gijsbertsen, GroenLinks. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, ik was nog wel benieuwd naar de rol van de 

woningbouwcorporaties. Ook van buiten is dat al gevraagd, of de gemeente ook met 

woningbouwcorporaties in gesprek is over de toekomst van de woningen. 

 

Burgemeester VREEMAN: Misschien kan wethouder Van der Schaaf daar iets over zeggen, want hij 

heeft die contacten. 

 

Wethouder VAN DER SCHAAF: Morgen is er een bestuurlijk overleg met de woningbouwcorporaties. 

Dan is dit een van de punten waarover wij indringend met ze zullen spreken. 
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Burgemeester VREEMAN: Dan nog een eigenaardigheid van deze dag. Ik had vandaag 3 oud-

studiegenoten van mij op bezoek. Allemaal een beetje van die 65’ers, zal ik maar zeggen. Wij studeerden 

af in 1971 en 1972. Ik heb psychologie gestudeerd, maar wij hadden een soort groep die zich met alles 

bemoeide. Net als jullie. Wij hadden de sectie bodemschatten. Dus we waren psycholoog en we 

bemoeiden ons met de bodemschatten. Een ervan, dat was Roelof Witte, ik geloof dat hij hier ook nog 

eventjes actief is geweest, die had dat even aangestreept. Dan heb je het over 1971. Wat staat er in dit 

verslag? “Nadat het een aantal jaren verzwegen is, is nu toegegeven dat er in de provincie Groningen als 

gevolg van gaswinning een bodemverzakking zal optreden. Hoewel de exploitanten hebben toegezegd de 

kosten te willen betalen, zal het een harde strijd worden tussen hen en de gedupeerden, over wat wel en 

wat niet door de aardgasexploitatie is veroorzaakt.” 1971! Wat een geweldig visionaire club, hè? Kijk, ik 

zit niet te liggen: de sectie bodemschatten, het jaarverslag. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik zie nog een paar vingers. Ik weet niet of er echt een reden tot een 

tweede termijn is of dat mensen nog even een aanvullende vraag willen stellen of een beantwoording 

hebben gemist? Ik ga eerst even naar mevrouw Kuik, in ieder geval. 

 

Mevrouw KUIK (CDA): Het gaat mij om een aanvullende vraag. Direct maar door? 

 

De VOORZITTER: Ja hoor, ga uw gang. 

 

Mevrouw KUIK (CDA): Een ding dat bij mij wel blijft hangen is die 1,18 miljard euro, die is gesteld. We 

hebben gezien dat negen gemeentes mee hebben gedaan in die onderhandelingen, voor dat 

maatregelenpakket. Dan denk ik: is de risicoanalyse die hier voor de stad is gemaakt, wel voldoende 

meegenomen? Kijk onder andere naar die 10 miljoen euro die niet genoeg is. Is die 1,18 miljard euro wel 

voldoende of moeten wij met zijn allen een signaal gaan afgeven, dat het niet voldoende is? Dat analyses 

nog niet scherp genoeg zijn en dat we daar nog op terug moeten komen? 

 

De VOORZITTER: Ik kijk even of er verder nog vragen of opmerkingen zijn. Die zijn er niet. Dan gaan 

we even kijken of we op deze vraag een antwoord kunnen krijgen. En u moet ook nog even expliciet op 

de moties ingaan. 

 

Burgemeester VREEMAN: Ja. Even naar mevrouw Kuik. Die 10 miljoen euro gaat over nieuwbouw. Wat 

moet je doen als dat bouwbesluit verandert? Wat moet je aan meerkosten maken? De ramingen ten 

aanzien van het herstel en de versterking zijn eigenlijk openeindramingen. Het gaat ook om veel grotere 

bedragen. Daar kan in de loop van het proces natuurlijk duidelijk worden of we daar genoeg aan hebben 

nog niet. Expliciet in de overeenkomst met de minister staat dat de derde cirkel, zo noemen ze dat dan, je 

hebt het kerngebied, de tweede cirkel en wij zitten in de derde cirkel, volledig mee kan doen in de 

financiering van de problemen die voortvloeien uit de aardgaswinning. 

 

Mevrouw KUIK (CDA): In reactie daarop: dat zou dus betekenen dat, als de gelden hoger zijn, die 

1,18 miljard euro dan niet de limiet is? 

 

Burgemeester VREEMAN: Het gaat ook over de lange termijn. Je moet je voorstellen: hoeveel jaren gaan 

wij nog bouwen? Wanneer wordt dit duidelijk? Dit is voor een bepaalde periode afgeperkt. Dan komt er 

gewoon een nieuw vraagstuk, want dan zal de norm hier natuurlijk toch echt bij alle nieuwbouw worden 

‘aardbevingsbestendig bouwen’. Dat zal leiden tot zekere meerkosten. 

De twee moties. Ik denk dat ik de motie van de Partij voor de Dieren, CDA, VVD, GroenLinks, D66, 

ChristenUnie, PvdA, positief adviseer. En de motie van GroenLinks, waar op voorhand wordt gezegd dat 

we 40% minder aardgaswinning moeten doen, ga ik niet positief adviseren maar negatief, omdat wij in de 

zienswijze op onze manier, genuanceerder, moeten kijken naar de ontwikkeling van die aardgaswinning. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Wij gaan motie 2 als eerste in stemming brengen, want die is wat 

verstrekkender, dat hoorde u ook aan de reactie van het college. Motie 2, GroenLinks, Partij voor de 

Dieren. Een stemverklaring? De heer Sijbolts, Stadspartij. 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dank u wel, voorzitter. Wij zullen de motie wel steunen. Wij vinden 

dan deze motie inderdaad wel recht doet aan het probleem. Daarom zullen wij voor deze motie stemmen. 
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De VOORZITTER: Dank u wel. Ik zag mevrouw Koebrugge volgens mij nog. Nee? Niet het geval? 

Verder nog stemverklaringen? Mevrouw Van Lente, PvdA. 

 

Mevrouw VAN LENTE (PvdA): Ja, dank u, voorzitter. Wij steunen deze motie niet. We gaan mee in de 

opvatting van het college, dat de zienswijze voorgaat. 

 

De VOORZITTER: Ik zie verder geen vingers meer. Dan gaan we stemmen over motie 2, de motie van 

GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Wie steunt deze motie? Dat zijn de fracties van de Stadspartij, de 

ChristenUnie, de SP, het CDA, de Partij voor de Dieren en GroenLinks. Dan kijk ik even naar rechts, 

want deze combinatie komt niet zo vaak voor. 

De griffier heeft uitgerekend dat ze niet is aangenomen en ik zie mensen knikken. Dus de motie is 

verworpen. 

We gaan naar motie 1, die door een groot aantal partijen is gesteund, dus dat ziet er wat perspectiefrijker 

uit voor deze motie. Nog stemverklaringen? De heer Sijbolts, Stadspartij. 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dank u wel. Deze motie gaat ons dus eigenlijk niet ver genoeg, want 

“zo spoedig als mogelijk”, daarvan weten wij dat dit best heel lang kan duren. Maar omdat de vorige 

motie niet is aangenomen, zullen wij deze wel steunen. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Verder geen stemverklaringen? Dan gaan we stemmen over motie 1. 

Wie ondersteunt deze motie? Dat is de gehele raad, waarmee de motie is aangenomen. 

 

(Burgemeester Vreeman neemt het voorzitterschap weer over) 

 

4. Initiatiefvoorstellen 

 

4.a: Initiatiefvoorstel van het CDA van 7 oktober 2013: Mantelzorgwoningen mogelijk maken 

(GR13.3947640) + preadvies van het college 

 

De VOORZITTER: Wie wil daar het woord over voeren? Mevrouw Enting, neemt u het woord. 

 

Mevrouw ENTING (PvdA): Dank u, voorzitter. Dank aan het CDA voor het indienen van het 

initiatiefvoorstel. Wij vinden het idee van het CDA, om mantelzorg dichtbij te organiseren, sympathiek. 

De PvdA vindt het ook belangrijk dat er voldoende kwalitatief goede voorzieningen voor mantelzorgers 

zijn om de zorg voor hun naasten te kunnen leveren. Ook zijn wij voor goede ondersteuning voor 

mantelzorgers. In de reactie van het college lezen wij dat er voldoende mogelijkheden zijn om mantelzorg 

dichtbij te organiseren. Bovendien versoepelt de op handen zijnde wetswijziging de regels voor de 

plaatsen van mantelzorgwoningen. Verder geeft het college aan dat het wil onderzoeken om via snellere 

dienstverlening aanvragers maximaal te kunnen faciliteren. De nieuwe wetswijziging en de reactie van 

het college geeft de PvdA voldoende vertrouwen dat mantelzorg dichtbij aangeboden kan worden, 

waarbij rekening gehouden wordt met de ruimtelijke impact voor de buren. Wij zullen het voorstel 

daarom dan ook niet steunen. Dank u wel, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Anderen? De heer Sipma. 

 

De heer SIPMA (VVD): Dank u, voorzitter. Dit voorstel van het DCA is volgens ons een goed voorstel. 

In de commissie werd het besproken door een aantal partijen. In principe is het een goed voorstel, 

maar … Wij hebben eigenlijk helemaal geen ‘maar’. Wij hopen dat de raad dit voorstel gaat overnemen. 

Als mensen zichzelf goed achten om mantelzorg te verlenen, moeten wij dat ondersteunen. Als we dan 

moeten wachten op landelijke wetgeving! Als er goede wetgeving is, dan is dat prima, maar wij kunnen 

deze stap nu zetten en wij zijn hier helemaal voor. Dank u. 

 

De VOORZITTER: Anderen? De heer Maat. 

 

De heer MAAT (Stadspartij): De Stadspartij heeft in de commissie gezegd dat wij het ook een 

sympathiek voorstel vinden. We hebben ook het college gehoord en we vinden inderdaad dat het al heel 

veel doet. Toch vinden wij het de moeite waard om dit te onderzoeken en we zullen het voorstel van het 

CDA dan ook steunen. 
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De VOORZITTER: Anderen nog? Mevrouw Jongman. 

 

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Ja, in de commissie was er een beetje een 

discussie over ‘hoe ver ga je?’. En het college is toch wel enigszins opgeschoven, dat wil zeggen, het 

heeft beter beantwoord waarom het wel kan of niet kan. Toch zouden wij nog steeds willen pleiten voor 

het eigenlijke initiatief van het CDA, zoals ook verwoord in een voorstel, omdat daarin toch nog iets meer 

mogelijk is en we dan niet kijken naar wat niet kan, maar naar wat wél mogelijk is. Het is de toekomst 

waar we naar kijken, waarin mensen op een andere manier voor elkaar gaan zorgen. Met het voorstel 

zoals het CDA gemaakt heeft, kun je daar nog beter op anticiperen dan met het preadvies en de reactie 

van het college. Dus wij gaan voor dat initiatiefvoorstel en de voorstellen van het CDA. 

 

De VOORZITTER: De heer Leemhuis. 

 

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. In de commissie heb ik ook al het een en 

ander gezegd hierover. Het lijkt er een beetje op dat er een oplossing wordt gevonden voor een probleem 

waarvan wij de grootte nog niet kennen. Het is erg belangrijk om als stad te letten op de ondersteuning 

van mantelzorgers en op de wijze waarop mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Maar 

mijn fractie heeft op basis van de brieven van het college de indruk dat er al voldoende is op dit vlak. Als 

het probleem groter wordt, horen we graag nog een keer hoe we dit probleem kunnen oplossen, maar 

voorlopig is dit, zoals gezegd, een oplossing van een probleem dat er nog amper lijkt te zijn. Wij zullen 

tegenstemmen. 

 

De VOORZITTER: De heer Dijk. 

 

De heer DIJK (SP): Dank u wel, voorzitter. Ik had in de commissie aangegeven wat mijn dilemma hierbij 

was. Het is het dilemma dat verschillende partijen hier in de raad ook aangeven. Aan de ene kant is het 

een sympathiek voorstel, aan de andere kant krijgen wij een preadvies en de reactie nog weer van het 

college, waarin aangegeven wordt dat er op dit moment voldoende gebeurt, als het gaat om voorzien in 

mantelzorgwoningen en de manier waarop wij er mee om moeten gaan. Daarom stemt mijn fractie tegen 

dit voorstel. Daar wil ik het bij laten. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: De heer Van Rooij. 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Ja, dank u, voorzitter. Ik kan eigenlijk met exact dezelfde 

woordvoering als de heer Leemhuis een ander oordeel vellen. De heer Leemhuis vindt het een oplossing 

voor een niet bestaand probleem. Dat zou ik wat willen nuanceren. Ik denk dat, ondanks de moeite die het 

college ook steekt in het bijdragen aan een oplossing, het initiatiefvoorstel van het CDA een aanvullende 

bijdrage kan leveren. Ik zie daarom eigenlijk geen reden om het niet te steunen, al kun je in twijfel 

trekken of het heel veel zal uitmaken. Ik zou dit initiatiefvoorstel graag de kans geven om zich te 

bewijzen. 

 

De VOORZITTER: De heer Benjamins. 

 

De heer BENJAMINS (D66): Ja, wij hebben dat in de commissie ook al gemeld. Net als Student en Stad 

vinden wij het een dusdanig sympathiek voorstel, dat wij dit doorgang willen laten vinden. We vinden het 

goed dat het college in de reactie wat minder technisch van aard is gebleken, maar desondanks blijft onze 

mening dat het initiatiefvoorstel een prachtig voorstel is. 

 

De VOORZITTER: De heer Kelder. 

 

De heer KELDER (PvdD): Dank u wel, voorzitter. We vinden het een goed voorstel en we merken op dat, 

in het kader van de participatiemaatschappij, het belangrijk is om mensen die soms gedwongen worden 

tot mantelzorg, ook de mogelijkheid te geven om te zorgen voor naasten. Dit voorstel kan daar prima bij 

helpen, zodat wij het steunen. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dan is het woord aan het college. Wethouder Van der Schaaf. 
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Wethouder VAN DER SCHAAF: Ja, dank u wel, voorzitter. We hadden inderdaad een vrij intensieve 

discussie in de raadscommissie, waarbij gemeenschappelijk wel de opvatting was dat we het hier over iets 

heel belangrijks hebben. Mantelzorg. Iets wat ook in de toekomst belangrijker wordt. Vanuit dat oogpunt 

is het ook een goede zaak om dat zoveel mogelijk met de regels en met mogelijkheden te faciliteren, zoals 

dat heet. Daar hoor ik ook hier weer een gemeenschappelijke opvatting over. Het voorstel van het CDA 

probeert daar een onderzoek naar te doen, een aanzet te geven tot een aantal punten, waar het nu 

misschien aan schort, te verbeteren. Ook dat is een streven dat door het college volledig wordt 

onderschreven. We geven ook al aan dat we op dit moment een aantal mogelijkheden hebben om het 

mantelzorgers gemakkelijker te maken. Het is ook al mogelijk om tijdelijke units in tuinen te plaatsen. 

Het punt is wel dat we daar op dit moment een vergunningenstelsel voor hebben. Het is tot op zekere 

hoogte niet vergunningsvrij. Daar zijn goede argumenten voor. Hoe goed het doel ook is, van een 

dergelijk bouwwerk, je hebt altijd bij bouwwerken, zeker tot 100 m², ook andere belangen te dienen; de 

belangen van de buren. Dat weten we ook allemaal, uit allerlei discussies die we over woningbouw 

hebben, die ook meestal voor goede doelen bedoeld zijn. Dus vandaar dat wij als college hebben gezegd, 

met name op het gebied van vergunningen, daar voorzichtig mee te zijn. Er kan al heel veel. Op het 

moment dat je dit algemeen vergunningenvrij maakt, lopen we grote risico’s op termijn, dat je een aantal 

onbedoelde effecten krijgt, die je misschien op een andere manier kunt voorkomen, zonder dat je het doel 

van die mantelzorg beperkt. 

Als ik zo de diverse partijen beluister, is er toch wel heel veel sympathie voor de gedachte die er achter 

het initiatiefvoorstel van het CDA zit. Dat geldt eigenlijk voor alle fracties en ook voor het college. Ik 

proef ook dat er een meerderheid is die dit eigenlijk op die manier zou willen doen. Ik kijk dan even naar 

wat er formeel in het besluitpunt staat. Dat is wel bijzonder, gezien wat ik gehoord heb. Er wordt eigenlijk 

gevraagd een onderzoek te doen naar een bestemmingsplan of een facet bestemmingsplan. Uiteraard 

willen we dat doen, als de meerderheid van de raad dat graag wil. Geen enkel probleem. We geven 

daarbij wel aan dat, op het moment dat je zoiets organiseert en regelt, we waarschijnlijk meer tijd nodig 

hebben dan voor het anticiperen op nieuwe landelijke regelgeving. Maar die bereidheid is er om daarnaar 

te kijken en de voor- en nadelen daarvan op een rijtje te zetten. Dus als de raad dat wil, zullen wij dit, 

omdat we ook de goede bedoelingen achter het voorstel zien, zeker uitvoeren. 

 

De VOORZITTER: De indieners. Mevrouw Kuik. 

 

Mevrouw KUIK (CDA): Dank u, voorzitter. De reden dat het CDA dit voorstel indient, is dat we de 

drempels willen wegnemen voor mantelzorgers. Mantelzorg laat in essentie de liefde, opoffering en 

solidariteit van mensen voor elkaar in de samenleving zien. Dat klinkt misschien hoogdravend, maar wie 

wil dat nou niet, als je zorg nodig hebt, ziek bent, of beperkingen hebt, dat iemand die je kent en die jij 

vertrouwt zegt: ”Ik zorg voor je. En we gaan er samen wat van maken”. Ik ben blij dat er zoveel 

fantastische mensen zijn die zich zo hard inzetten voor anderen. 

Mantelzorg is niet iets wat je even ernaast doet. Het is voor veel mensen ook zwaar. Een aspect dat mee 

kan spelen is ook, bij het in huis nemen van een hulpbehoevende, de privacy. Een mooie oplossing kan 

daarbij die mantelzorgwoning zijn, waarbij een woning wordt geplaatst in de tuin. Op deze manier 

kunnen de mantelzorger en de verzorgde ieder hun privacy hebben, maar zijn ze wel dicht bij elkaar voor 

de dagelijkse hulp. Zoals het zorgloket aangeeft op de site, kan plaatsing niet zomaar. Er zitten allerlei 

regels en vergunningen aan vast, waar je mee te maken hebt. We hebben het hier al vaker gehoord, 

vandaag. Een riedel die veel wordt gebruikt is dat mantelzorg goed is, dat we die moeten stimuleren en 

dat we de mantelzorger moeten ondersteunen. Dan komt het erop aan: blijft het bij woorden of zet je dat 

daadwerkelijk om in daden? Kort samengevat waren we enigszins teleurgesteld over het preadvies. We 

zijn blij dat de wethouder er nu ook een positieve draai aan wil geven en daarover een positief standpunt 

geeft. Veel is het woord ‘sympathiek’ gevallen. Dat blijkt dan een beetje een beleefdheidsvorm. Ook 

werd er gesteld, door GroenLinks, dat er geen sterke toename van de vraag is waargenomen. Maar je 

moet volgens mij ook inspelen op de toekomst. Er komen kabinetsplannen aan waarin decentralisatie en 

zorg op de gemeente afkomt. Verzorgingstehuizen zijn er steeds minder en dan is het van belang dat we 

mantelzorgers stimuleren en dat we werken aan mogelijkheden voor mantelzorg. Het is ook een extra 

mogelijkheid. Er hoeft geen probleem te zijn, maar zo is er ook een extra mogelijkheid, iets wat we 

makkelijker maken. We maken de keuze voor de mensen om hiervoor te kiezen wat makkelijker. 

 

De VOORZITTER: De heer Leemhuis. 
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De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Dank u, voorzitter. De fractie van het CDA refereert aan mijn 

woordvoering dat het probleem er nog niet zou zijn. Maar ik heb in de commissie gevraagd aan mevrouw 

Kuik en nu ook weer: heeft u aanwijzingen dat dit probleem speelt? Dan is de discussie anders. Maar wat 

u nu eigenlijk doet, is het creëren van een probleem, zodat u het kunt oplossen. Laten we die tijd en 

energie aan andere dingen besteden, waar wel echt een probleem ligt. 

 

Mevrouw KUIK (CDA): Voorzitter, daar verschillen we sowieso in van gezichtspunt. De NOS heeft 

laatst een bericht uitgedaan dat spreekt van een ‘voorzichtig opkomende markt’. Dat heeft te maken met 

die zorg die op ons af gaat komen, die decentralisatie. Dus dat is een feit, dat gewoon wordt aangegeven 

door bedrijven die deze ‘tuinhuisjes’ bouwen. Daarnaast is er dus een extra mogelijkheid voor die 

mantelzorgers, die we gemakkelijker maken. Ik vind dat ook van belang, dat we de burgers daar de 

vrijheid in geven en dat we niet als politiek zeggen: “We hebben seniorenwoningen en we hebben 

kangoeroewoningen, dat hebben we goed geregeld, dus er is genoeg keuze.” Nee, er is ook een andere 

keuze en wij vinden dat je die administratieve drempels ook moet verlagen. 

Voorzitter, nog even een puntje. ‘Vergunningsvrij’, daar hebben we het over gehad. Dat betekent 

natuurlijk niet dat iedereen zomaar een of ander tuinhuis in zijn tuin kan bouwen. Er zit natuurlijk de 

regel aan vast dat er sprake moet zijn van mantelzorg. En er zit ook de regel aan vast dat het tijdelijk is. 

Als de mantelzorg verdwijnt, wordt ook dat huisje weer ingeleverd. Het is een soort kratjessysteem, 

waarbij je ook weer geld kunt ontvangen voor het huisje. Die haken en ogen vallen volgens mij wel mee. 

We gaan ook uit van vertrouwen in mensen, we gaan ervan uit dat daar niet zomaar misbruik van wordt 

gemaakt. In het initiatiefvoorstel staat inderdaad: kijken naar mogelijkheden voor het bestemmingsplan. 

‘Vergunningsvrij’, daarbij wil ik meegeven: natuurlijk zitten daar regels aan vast, dat er dus mantelzorg 

aan gekoppeld moet zijn. Dank u, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Kunnen we besluitvorming plegen? Ja? Wie is er voor dit initiatiefvoorstel? Daar zijn 

voor: D66, de ChristenUnie, Student en Stad, Stadspartij, VVD, CDA, Partij voor de Dieren, nou, dan 

moet je gaan tellen. Dan kijk ik naar de griffier, want ik kan niet goed tellen. Ik ben psycholoog. 

 

De GRIFFIER: De PvdA was tegen, GroenLinks is tegen en de SP is tegen. Dat is 18 tegen. We zijn met 

37 dus het is aangenomen. 

 

De VOORZITTER: Aangenomen. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, een punt van de orde. Ik ben nog niet helemaal 

overtuigd. Misschien kan de griffier nog even de stemming herhalen. 

 

De GRIFFIER: De PvdA is tegen, dat is 9. GroenLinks is tegen, dat is 5. Dan zit je op 14. En dan hebben 

we de SP, dat is 4. Dat is 18. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, volgens mij hebben we recentelijk in het presidium 

afgesproken dat we op basis van inschrijving van de vergadering zouden stemmen. Dus volgens mij 

moeten we daar ook even aan vasthouden. Ik kom op 18 - 18 uit, dus ik heb blijkbaar iemand gemist. 

 

De GRIFFIER: Er zijn 2 mensen afwezig en we hebben 39 raadsleden. Dan kom je op 37 stemmen. Ja, 

19-18. 

 

De VOORZITTER: Is het goed zo? Oké. Het voorstel is aangenomen. 
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5. Ingekomen stukken 

 

5.a: Lijst met ingekomen collegebrieven 

 

LIJST VAN ONTVANGEN COLLEGEBRIEVEN VOOR DE RAAD VAN 

29 januari 2014 

 

 Nr. 

raad  

Onderwerp Ontvangen 

d.d.  

afhandeling  cie. 

datum 

1 Overdracht van de brandweer 18-12-2013 via cie. F&V 15-1-

2014 

2 Groninger Forum, actualisering Programma van 

Eisen 2013 

19-12-2013 via cie. 

O&W 

22-1-

2014 

3 Sociaal Statuut 2014-2018; financiële effecten 19-12-2013 via cie. 

F&W 

15-1-

2014 

4 Actualisatie nota ‘Bladgoud’ 19-12-2013 via cie. 

B&V 

22-1-

2014 

5 Voortgang motie zelfbeheer (groen in wijken) 19-12-2013 via cie. 

B&V 

22-1-

2014 

6 Overzicht agendapunten lokale driehoek 19-12-2013 via cie. F&V 15-1-

2014 

7 Beantwoording motie huisvesting Vredes Informatie 

Centrum 

19-12-2013 via cie. F&V 15-1-

2014 

8 Wijziging beleid marginale zelfstandigen per 2014 19-12-2013 via cie. W&I 22-1-

2014 

9 Informeren over de verdere uitwerking van het 

project GRONDIG, fase 2 

19-12-2013 via cie. 

B&V 

22-1-

2014 

10 Informeren raad over kinderpardon en 

naturalisatieproblematiek 

20-12-2013 via cie. 

O&W 

22-1-

2014 

11 Mandaatherziening per 1-1-2014 20-12-2013 via cie. F&V 15-1-

2014 

12 Organisatiebesluit gemeente Groningen 2014 20-12-2013 via cie. F&V 15-1-

2014 

13 Uitvoeringsprogramma Handhaving 2014 20-12-2013 via cie. 

R&W 

14-1-

2014 

14 Nieuwe wijk- en buurtindeling gemeente Groningen 20-12-2013 via cie. 

R&W 

14-1-

2014 

15 Voortgang ontwikkelvisie Sontweggebied 20-12-2013 via cie. W&I 22-1-

2014 

16 Stand van zaken Tunnel Paterswoldseweg 20-12-2013 via cie. 

B&V 

22-1-

2014 

17 Visie- museum- stelselbrief van het Rijk 20-12-2013 via cie. 

O&W 

22-1-

2014 

18 Verbetervoorstellen reclamebeleid korte termijn 20-12-2013 via cie. 

R&W 

14-1-

2014 

19 Beleidsplan 2014-2017 Handhaving Wabo gemeente 

Groningen 

20-12-2013 via cie. 

R&W 

14-1-

2014 

20 Verbeterplan Stadstoezicht 20-12-2013 via cie. F&V 15-1-

2014 

21 Jaarkalender grote evenementen 2014 31-12-2013 via cie. 

B&V 

22-1-

2014 

22 Review Project Grote Markt Oostzijde 9-1-2014 via cie. 

R&W 

5-2-

2014 

23 Stand van zaken Bouwoffensief 9-1-2014 via cie. 

R&W 

5-2-

2014 

24 Informatie vaststelling IMR 2013 9-1-2014 via cie. 

R&W 

5-2-

2014  
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5.b: Lijst met overige ingekomen stukken  

  

LIJST VAN ONTVANGEN OVERIGE INGEKOMEN STUKKEN VOOR DE RAAD 

VAN 29 januari 2014 

  

Nr. Afzender  Onderwerp Dagmail 

d.d.  

Advies/ 

afhandeling  

1 Burgers Afschaffing grofvuil gratis ophalen door de 

Milieudienst 

19-12-

2013 

Tkn. 

2 VNG Drie publicaties van ‘Bouwstenen voor 

Sociaal’ www.bouwstenenvoorsociaal.nl 

19-12-

2013 

Tkn. 

3 Provincie Groningen Begroting 2014; repressief toezicht 19-12-

2013 

Tkn. 

4 Speeltuincentrale Reactie op het statement BBOG 19-12-

2013 

Tkn. 

5 Gemeentelijke 

Ombudsman 

Eindrapport klachtenonderzoek dienst 

SOZAWE 

20-12-

2013 

Tkn. 

6 Ministerie Sociale 

Zaken en 

Werkgelegenheid 

Beveiliging Suwinet door gemeenten 02-01-

2014 

Tkn. 

7 Bewoners van 

Badstratenbuurt 

Ondertunneling Paterswoldseweg t.b.v. cie. 

B&V en R&W 

02-1-

2014 

Tkn. 

8 Stichting Hoornse Meer Buslijn 6 02-1-

2014 

Tkn. 

9 Burger Wet- en regelgeving m.b.t. vuurwerk in de 

stad 

02-1-

2014 

Tkn. 

10 Stichting De 

Noordelijke 

Voedselbank, regio 

Stad Groningen 

Bedankbrief kerstpakketten 07-1-

2014 

Tkn. 

11 Kerngroep Loeske Gevolgen gaswinning in Groningen en een 

mogelijke duurzame oplossing voor de 

inwoners 

07-1-

2014 

Tkn. 

12 Burger School lessen 07-1-

2014 

Tkn. 

13 Burger Info (vooruitgang of terug naar af) 09-1-

2014 

Tkn. 

14 MJD Fusie MJD en Stiel 10-1-

2014 

Tkn. 

15 Gemeente Someren Motie De winning van Schalie- en 

steenkoolgas 

10-1-

2014 

Tkn. 

16 Cliëntenraad Groningen Reactie op/advies over het 

dienstverleningsconcept Werk & 

Participatie 

13-1-

2014 

via cie. W&I  

22-1-2014 

17 SOZAWE Afschrift van memo reactie aan cliëntenraad 

op vragen over dienstverlening Werk & 

Participatie 

13-1-

2014 

via cie. W&I  

22-1-2014 

18 FNV en 

GroningersInOpstand 

Demonstratie Groninger Gasveld en 

volksdebat in Zuidbroek op 18 januari 2014 

14-1-

2014 

Tkn. 

19 Speeltuincentrale De aanvulling op de reactie van de 

speeltuincentrale op het statement van het 

BBOG 

14-1-

2014 

Tkn. 

20 Provincie Groningen Afschrift van brief aan college m.b.t. 

Interbestuurlijk toezicht 

14-1-

2014 

Tkn. 

21 Cliëntenraad Groningen Reactie witgoedregeling 15-1-

2014 

via cie. W&I  

22-1-2014 

http://www.bouwstenenvoorsociaal.nl/
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22 Gemeente Tubbergen Motie winning van schalie- en steenkoolgas 16-1-

2014 

Tkn. 

23 College Reactie naar burger m.b.t. toegankelijkheid 

(binnen) stad, brief nr. 5 overige ingekomen 

stukkenlijst 18-12-13. 

16-1-

2014 

Tkn. 

24 VNO-NCW en MKB-

Nederland Noord 

Afschrift brief aan bestuur van het Fonds 

Groningen m.b.t. evaluatie 

ondernemersfonds 

16-1-

2014 

Tkn. 

25 Voetbalverenigingen 

Groen Geel en GRC 

M.b.t. agendapunt Projectplan sportpark 

Corpus den Hoorn 

16-1-

2014 

via cie. 

O&W  

22-1-2014 

26 Cliëntenraad Groningen Reactie op de nota ‘met elkaar voor elkaar’ 

naar een gebiedsgebonden aanpak van het 

sociaal domein. (Agendapunt B1 v.d. 

Agenda 22-1-2014) 

17-1-

2014 

via cie. W&I  

22-1-2014 

27 Regio Groningen-

Assen 

S-Bahnnetwerk Groningen-Assen 2015 - 

2035 

17-1-

2014 

Tkn. 

28 Openbaar Onderwijs 

groep Groningen 

(O2G2) 

Begroting 2014 21-1-

2014 

via cie. 

O&W  

5-2-2014 

29 Deloitte Uitnodiging tot deelname aan 

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen 

Voorjaar 2014 

21-1-

2014 

Tkn. 

30 VNG Houdbare gemeentefinanciën 

Handreiking te downloaden via: 

http://www.vng.nl/files/vng/houdbare-

gemeentefinancien_20131015_1.pdf  

23-1-

2014 

Tkn. 

 

31 Gemeentelijke 

Ombudsman 

Eindrapport klachtenonderzoek SOZAWE 23-1-

2014 

Tkn. 

32 Gemeentelijke 

Ombudsman 

Rapport klachtenonderzoek SOZAWE 23-1-

2014 

Tkn. 

33 Gemeentelijke 

Ombudsman 

Rapport klachtenonderzoek SOZAWE 23-1-

2014 

Tkn. 

34 Bewoners Kraneweg Bomen in de Kraneweg en nota Sterke 

Stammen t.b.v. commissieleden B&V 

23-1-

2014 

Tkn. 

35 Burger Werkzaamheden en uitkering 24-1-

2014 

Tkn.  

ter 

afhandeling 

naar college 

36 Afdeling Burgerzaken Benoeming van de heer Maat als 

vervangend raadslid en doktersverklaring 

dhr. Offerman 

28-1-

2014 

Tkn. 

37 Regio Groningen-

Assen 

Afschrift van aanbiedingsbrief aan colleges 

van Jaarstukken 2013 Regio Groningen-

Assen 

28-1-

2014 

Tkn. 

38 GroenLinks en PvdA Initiatiefvoorstel ‘De eerlijke brommer’ 28-1-

2014 

Tkn. 

 

De VOORZITTER: Daar zijn geen opmerkingen over? We gaan naar de conformstukken. 

 

6. Conformstukken 

 

6.a: Verlenging subsidie Voedselbank 2014 

(raadsvoorstel 22 november 2013, GR13.4047669) 

 

De VOORZITTER: Als ik niks hoor, dan stemt u hiermee in. Of moet er een stemming komen? 

Verlenging subsidie Voedselbank, wie is daarvoor? Niemand is voor de verlenging van de subsidie van 

http://www.vng.nl/files/vng/houdbare-gemeentefinancien_20131015_1.pdf
http://www.vng.nl/files/vng/houdbare-gemeentefinancien_20131015_1.pdf
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de Voedselbank. Wat is er? Ik vraag gewoon of jullie voor zijn. Gewoon afhameren? Oké. Nou, ik leer 

nog elke dag. 

 

6.b: Grondexploitaties Bessemoerstrook corporatieve herstructurering Paddepoel Zuid grijsgroen en 

Paddepoel Zuidoost, inbreng en uitname 

(Raadsvoorstel 12 december 2013, GR13.4082709) 

 

Afgehamerd. 

 

De VOORZITTER: Hè, wat leuk! Oh, de griffier denkt dat ik de tafel kapot ga slaan. 

 

6.c: Hernieuwde vaststelling bestemmingsplan Sontwegtracé 

(Raadsvoorstel 12 december 2013, GR4082713) 

 

Afgehamerd. 

 

6.d: Vaststelling bestemmingsplan ‘Aduard-Nieuwklap’ 

(raadsvoorstel 28 november 2013, GR13.4060740) 

 

Afgehamerd. 

 

6.e: Wijziging Afvalstoffenverordening en wijziging Nadere regels en besluiten 

(raadsvoorstel 5 december 2013, GR13.4071853) 

 

De VOORZITTER: Daar is een correctie aan toegevoegd. Is dat ook akkoord? 

 

Afgehamerd. 

 

6.f: Kredietaanvraag Basispakket Verkeersmanagement 

(raadsvoorstel 20 december 2013, GR13.4097672) 

 

Afgehamerd. 

 

6.g: Onttrekking zuidelijk deel Scandinaviëweg aan het openbaar verkeer 

(raadsvoorstel 20 december 2013, GR13.4097674) 

 

Afgehamerd. 

 

6.h: Wijziging Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 

gemeenteraad van de gemeente Groningen 

(raadsvoorstel 5 december 2013, GR13.4071612) 

 

De VOORZITTER: Daar is een stemverklaring voor. 

 

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Ja, voorzitter, wij zullen met alle voorgestelde wijzigingen instemmen, 

behalve die van artikel 7. Kandidaten doen op een bepaalde naam mee aan de verkiezingen, op 

aanduiding van de partij. Wij vinden dat, als je je wenst af te splitsen, dan wel samen te voegen met een 

andere fractie, het je niet vrijstaat om een naam als fractie te kiezen, want onder die naam heb je dan ook 

niet meegedaan aan de betreffende verkiezingen. Dus op dat punt willen wij geacht worden te hebben 

tegengestemd. 

 

De VOORZITTER: Dat kan niet, hè? Het is voor of tegen. 

 

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Nee, voor, behalve op dit punt. 

 

De VOORZITTER: Nee, als iedereen dat gaat doen wordt het een zootje. Het is voor of tegen. Nou, we 

nemen het in de notulen op, maar het is wel voor of tegen. Ze zijn dus voor. 
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Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Behalve op dit punt. 

 

De VOORZITTER: Ja, ja, ja. Akkoord? 

 

Afgehamerd. 

 

6.i: Emancipatiebeleid 2014-2017 

(raadsvoorstel 20 december 2013, GR13.4097675) 

 

Afgehamerd. 

 

6.j: Nacalculatie uitbreiding Vensterschool Koorenspoor (locatie ‘wijkpost’, Korreweg 270) 

(raadsvoorstel 12 december 2013, GR13.4082711) 

 

Afgehamerd. 

 

6.k: Actualisatie bouw- en grondexploitatie Grote Markt Oostzijde/Forum 

(raadsvoorstel 18 december 2013, GR13.4094285) 

 

De VOORZITTER: Daar is een stemverklaring vanuit de VVD-fractie. 

 

De heer BLOM (VVD): Voorzitter, dank u wel. Wij zijn tegen beperkende voorwaarden, omdat die de 

kans op succes van het Forum verkleinen. Ze kunnen de commerciële kansen in de weg zitten. Wij zijn 

ook tegen cultuur als een vestigingsvoorwaarde voor het Forum. We houden bovendien onverkort vast 

aan de verlaging van de subsidie naar 2 miljoen euro in 2017. Met deze opmerking in acht genomen, 

zullen wij het voorstel van het college steunen. 

 

De VOORZITTER: Ja? Neemt u het woord. 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dank u wel. Ja, we hadden het liever inhoudelijk besproken. Dat is niet 

gelukt. De onzekerheid rond de opbrengsten ten aanzien van de REP en de EFRO-subsidie, halen we voor 

een deel uit de brief. Maar ook het artikel uit het Dagblad van het Noorden van afgelopen weekend en het 

antwoord van de wethouder daarop, “het zal wel loslopen”, maakt de onzekerheid voor ons niet kleiner. 

Nou waren wij toch al tegen het Forum, dus we zullen wij ook nu tegen dit agendapunt stemmen. 

 

De VOORZITTER: De heer Leemhuis. 

 

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. Ja, mijn fractie zal instemmen met deze 

grondexploitatie. Alleen hebben wij in de commissie de duurzaamheidsmaatregelen rond de bouw van dit 

Forum ter discussie gesteld. Er is recentelijk, maandag geloof ik, een brief over beschikbaar gekomen. 

We zijn wel, op zijn zachtst gezegd, wat teleurgesteld over de duurzaamheidsmaatregelen bij het Forum, 

dus wij zullen die brief ook zo snel mogelijk in de commissie agenderen. Er kan wel een schepje 

bovenop, is onze indruk. 

 

De VOORZITTER: Hier gaan we even over stemmen. De heer Kelder? 

 

De heer KELDER (PvdD): Een stemverklaring. Dank u wel. Ik wil niet instemmen met deze 

grondexploitatie, omdat ik toch nog een keer de aandacht vraag voor de enorme financiële risico’s die we 

lopen met het Forum. We hebben eerder aandacht gevraagd voor de subsidies, waar we misschien ook 

geen recht op hebben, de EFRO-subsidies. Het gaat om 8,9 miljoen euro. Er is nu jaarlijks al een tekort op 

de begroting van 600.000 euro. Daar komt misschien nu subsidiekorting en eventueel een claim bij. Als 

stoppen geen optie is, hoe gaan we dan de lasten van de burger verlichten? Want nu Annemarie Jorritsma 

heeft gezegd dat de gemeenten de lasten mogen verzwaren, is het wel duidelijk, meer dan ooit, wie hier 

kan gaan opdraaien voor de kosten van het Forum als die hoger worden. Dat is natuurlijk de burger. 

 

De VOORZITTER: We gaan naar de besluitvorming. Wie is er voor deze actualisatie van de bouw- en 

grondexploitatie? Daar is de Stadspartij tegen en de Partij voor de Dieren en de anderen zijn voor. Dus 

daarmee is het aanvaard. 
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6.l: Vaststellingsovereenkomst mediation Groningen-Tynaarlo 

(raadsvoorstel 7 januari 2014, GR13.4113400) 

 

De VOORZITTER: Akkoord? 

 

Afgehamerd. 

 

6.m: Ophalen investeringskredieten MIP 2014 

(raadsvoorstel 18 december 2013, GR13.4094941) 

 

Afgehamerd.  

 

6.n: Kredietaanvraag 2014 vervangingsinvesteringen en aanvullend langcyclisch onderhoud van de 

openbare ruimte 

(raadsvoorstel 18 december 2013, GR13.4094940) 

 

Afgehamerd. 

 

6.o: Met elkaar voor elkaar, naar een gebiedsgebonden aanpak van het sociaal domein 

(raadsvoorstel 20 december 2013, GR13.4097673) 

 

Afgehamerd. 

 

De VOORZITTER: Dan gaan we naar het laatste punt voor de pauze en dat is de 1-minuutinterventie. 

 

7. 1-minuut interventies 

 

7.a: Ontsluiting Helperlinie 4-14 

(vragen ex art. 42 RvO van de Stadspartij 7 november 2013, antwoorden 27 november 2013) 

 

De VOORZITTER: Dat is vanuit de Stadspartij. 

 

(Vanuit de raad): Uw maidenspeech. 

 

De heer MAAT (Stadspartij): Dat is leuk, dan mogen jullie niets zeggen. 

Ik zal proberen het bij een minuut te houden. We hebben er in de commissie al wat over gepraat. Ik heb 

een stuk rondgestuurd. Waar het mij om gaat zijn twee dingen. Het gaat om de huizen aan de Helperlinie, 

dat zijn er zes. Dit is van een heel andere orde dan de gaswinning en de aardbevingen, maar toch. Die 

mensen daar voelen zich tekortgedaan, met name wat betreft hun ontsluiting. Er is een hoop gesteggel 

over de openbaarheid van de weg die daar eerst daartoe was en die ze nu hebben. Ik moet ook erkennen, 

de wethouder maakte mij erop attent, dat ik in een van mijn punten geen gelijk had. Punt 4, geloof ik. Dus 

schrap dat maar. Maar ik had er nog 9, dus er blijft genoeg over. 

Het andere punt waar discussie over is, is de vraag of de gemeente hier wel een verantwoordelijkheid in 

heeft. Ik vind van wel, omdat de gemeente duidelijk betrokken was bij de uitbreiding van de Van 

Mesdagkliniek en ook bij het sluiten van de oorspronkelijke openbare weg naar de huizen aan de 

Helperlinie. Ik heb daarvoor een motie ingediend, tenminste, die ga ik nu indienen, met het verzoek 

natuurlijk om die te steunen. 

 

Motie (3): Ontsluiting Helperlinie (Stadspartij) 

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen d.d. 29 januari 2014, besprekende de 

Ontsluiting van de woningen aan de Helperlinie 4 t/m 14, 

 

constaterende dat: 

- de woningen aan de Helperlinie 4 t/m 14 meer dan dertig jaar ontsloten werden via het Engelse 

Kamp en de Helperlinie; 

- deze weg als openbare weg moet worden gezien volgens de Wegenwet; 
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- FPC Dr. S. van Mesdag (verder: De Mesdag) deze in 2006/7 heeft afgesloten bij de uitbreiding 

richting zuid, door er een parkje aan te leggen; 

overwegende dat: 

- het alternatief dat De Mesdag de bewoners heeft geboden, namelijk ontsluiting via de Hereweg 

niet het karakter van een openbare weg heeft, maar er uitziet als een parkeerplaats; 

- deze toegang voorzien is van borden betreffende De Mesdag en een bordje ‘Eigen Weg’; 

- de borden aan de Hereweg met de tekst ‘Helperlinie 2-14’ niet duidelijk maken dat het niet alleen 

om De Mesdag gaat, maar ook om de woningen; 

- de bewoners hun huizen alleen kunnen bereiken over het terrein van De Mesdag; 

- De Mesdag weigert een notariële overeenkomst met de bewoners te sluiten over een recht van 

overpad, wat hun huizen moeilijk verkoopbaar maakt; 

- de gemeente een rol heeft gespeeld in de uitbreiding van De Mesdag en de afsluiting van de weg; 

- de gemeente een zorgplicht heeft t.o.v. de bewoners aan de Helperlinie wat betreft de ligging van 

hun woningen aan een openbare weg of niet door derden belemmerde bereikbaarheid; 

verzoekt het college: 

- te bevorderen dat de oude situatie, ontsluiting vanaf het Engelse Kamp, wordt hersteld; 

- als dit op onoverkomelijke bezwaren stuit (om wat voor redenen ook) te bevorderen dat De 

Mesdag de ontsluiting aan de Hereweg het karakter van een openbare weg geeft; 

- te bevorderen dat de woningen duidelijk worden aangegeven op borden aan de Hereweg en dit 

niet in combinatie gebeurt met de borden voor De Mesdag; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

De VOORZITTER: De motie moet eerst worden uitgedeeld, voordat er over gestemd kan worden. 

 

De GRIFFIER: Ze kan getoond worden. 

 

De VOORZITTER: Is er iemand die nog wil reageren op de heer Maat? Ja, de heer Loopstra. 

 

De heer LOOPSTRA (PvdA): Voorzitter, formeel juridisch staat de gemeente buiten deze kwestie, maar 

het college heeft volgens onze fractie wel een zorgplicht voor haar inwoners en ook voor de inwoners van 

deze zes woningen. En dit is nu eenmaal geen ideale situatie. Geen weg meer naar de Engelse Kamp en 

de weg naar de Hereweg is zonder echte garantie, dus wij vinden dat het college toch nog eens naar deze 

zaak moet kijken en het initiatief moet nemen om te zorgen dat er een oplossing komt. Dank u. 

 

De VOORZITTER: Een reactie van het college? O, de heer Nolles. 

 

De heer NOLLES (GroenLinks): Wij onderschrijven de constateringen en de overwegingen. De vraag is 

welk gevolg er aan gegeven moet worden. De suggestie hier door de PvdA gedaan, dat het college 

inderdaad een zorgplicht heeft en dient te bevorderen dat de bewoners rechtszekerheid krijgen over de 

verbinding die zij op dit moment hebben, lijkt ons voldoende. Als het college hier een toezegging over 

kan doen, voelen wij ons voldoende geholpen. 

 

De VOORZITTER: Anderen nog? Ja, mevrouw Kuik. 

 

Mevrouw KUIK (CDA): Dank u, voorzitter. Het punt dat de heer Maat maakte is duidelijk. Er is wel een 

probleem. We hebben geen formele rol als overheid, maar de wethouder heeft ook in de commissie al wel 

gezegd dat we natuurlijk ook een informele rol hebben. En dat we contacten hebben met de Van 

Mesdagkliniek. Het is een particulier probleem, maar ik wil wel meegaan in een vraag van de heer Maat: 

kan de gemeente daar niet een bemiddelende rol in spelen om een en ander voor elkaar te krijgen, ook 

voor de mensen die er wonen? 

 

De VOORZITTER: De heer Dijk. 

 

De heer DIJK (SP): Voorzitter, daar kan ik mij volledig bij aansluiten. 

 

De VOORZITTER: Het woord is aan de wethouder. Oh, mevrouw Jongman. Sorry. Mevrouw Jongman. 
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Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Dank u, voorzitter. Laat ik mij daar kortheidshalve ook bij 

aansluiten. Zorg voor die bemiddelende rol, maar de motie gaat ons iets te ver, omdat het college verder 

wel keurig geantwoord heeft. Maar het gaat ook om een soort zorgplicht. 

 

De VOORZITTER: Het woord is aan de wethouder. 

 

Wethouder VAN KEULEN: Ja, hij is nieuw hè. We moeten hem even vertellen dat hij na zijn 

woordvoering op zijn plek mag gaan zitten. 

Goed, voorzitter, dank u wel. Ja, dit begint natuurlijk een wat precaire kwestie te worden. Er worden 

teksten uit 1930 bijgehaald en er worden allerlei waarheden en onwaarheden geopperd. Ik kan mij goed 

vinden in die partijen die zeggen: “Pak nou even die bemiddelende rol, kijk of je wat kunt doen.” De 

contacten zijn inmiddels ook gelegd. Dat wil ik van harte op mij nemen. Ik ben ook bereid om toe te 

zeggen dat wij de bebording ter plaatse zullen gaan verbeteren. Maar de motie gaat mij echt te ver, omdat 

u daarin vindt dat ik moet gaan bevorderen om de ontsluiting naar de Engelse Kamp terug te gaan 

brengen. Als u mij met deze motie op zak een bemiddelende rol toedicht, dan zien ze mij aankomen bij 

het Rijk. Dat lijkt mij absoluut niet de bedoeling. Nogmaals, ik heb al eerder toegezegd: ik wil met de 

Van Mesdag gaan praten, ik wil gaan kijken of we de markering van de weg kunnen verbeteren. U stelt 

ergens dat het karakter van de toeleidingsweg niet het karakter heeft van een openbare weg. Nou, dat 

bestrijd ik. Hij voldoet gewoon aan het profiel van een wijkontsluitingsweg. Zo zien wij hem ook. Maar 

nogmaals, het is geen openbare weg, het was geen openbare weg en de kans dat het een openbare weg 

wordt, is nihil. Dus ik wil gaan praten met het Rijk. Dat zal ik ook gaan doen om te kijken of we hier 

samen met de bewoners uit kunnen komen. Mijnheer Nolles, u maakt zich zorgen over de rechtspositie 

van de bewoners. Die hebben daar een huis gekocht en dat hebben ze gedaan van het Rijk vaak, of van 

een voorganger. Ik weet niet wat er in die koopcontracten staat. Gelukkig maar, zou ik bijna zeggen. Ik 

zal in overleg gaan met het Rijk om te kijken of ik hier wat kan doen. Ik verwacht daar persoonlijk niet 

heel veel van, dat wil ik ook gewoon maar eerlijk zeggen. Als het Rijk niet wil, dan wil het Rijk niet en 

we hebben geen enkel juridisch middel om het te dwingen. Dus met die opmerkingen zou ik deze motie 

willen ontraden en kijken wanneer we hierop terug kunnen komen. Ik denk dat het na de zomer wordt. 

Dan zal ik u per brief informeren over de voortgang. Wij zullen zo snel mogelijk kijken of we de 

markering en de bordjes kunnen verbeteren. 

 

De VOORZITTER: Wilt u nog reageren? 

 

De heer MAAT (Stadspartij): Ja. Even een vraag aan de wethouder. De wethouder heeft het over het Rijk. 

Ik dacht dat het hele gebied van de Van Mesdag was. Dat is tegenwoordig geen rijksinstelling meer. 

 

Wethouder VAN KEULEN: Nou, voor zover ik weet, moet ik met het Rijk handelen. Maar ik zal in elk 

geval op zoek gaan naar de juiste contactpersoon. De contacten zijn inmiddels gelegd met het Rijk. Dus ik 

kom hier op terug, maar dat wordt na de zomer. En nogmaals, ik ontraad deze motie. 

 

De VOORZITTER: De heer Evenhuis. 

 

De heer EVENHUIS (VVD): Voorzitter, dank u wel. De bebording wordt verbeterd, begrijp ik. Die 

toezegging is gekomen. Er wordt overlegd met de bewoners. Voorzitter, wij wensen de wethouder succes 

en we zullen tegen de motie stemmen. 

 

De VOORZITTER: Goed, zullen we de motie in stemming brengen? Een derde termijn? 

 

De heer MAAT (Stadspartij): Nee, ik wil de motie namelijk intrekken. Dus dan hoeft de VVD ook niet 

tegen te stemmen. Met de toezeggingen van de wethouder kan ik heel goed leven en ik hoop de bewoners 

ook. En ik hoop dat het tot een succes leidt. 

 

De VOORZITTER: De motie is ingetrokken. 

 

7.b: Dienstverlening Werk & Participatie 

(Collegebrief 12-12-2013) 

 

De VOORZITTER: Daar zou mogelijk een motie over zijn. 
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Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Ja, voorzitter. Oh! Ik ben er nog steeds niet aan gewend dat het geluid 

wat harder staat. Mijn excuses. Ik schrok er zelf dit keer ook van. 

Voorzitter, het college heeft de raad meegedeeld dat het college heeft besloten voortaan vooruit te lopen 

op landelijke wetgeving. En voor bijstandsgerechtigden van 27,5 jaar en ouder gaat voortaan een 

wachttijd van 4 weken gelden. Een zoekperiode. Eerst werk zoeken. Heb je je best gedaan, dan krijg je 

alsnog een uitkering. Heb je niet je best gedaan, dan loop je het risico geen uitkering te krijgen. En zo 

langzamerhand, voorzitter, wordt de bijstand een valkuil in plaats van een vangnet. 

Zit nou iemand dat ding harder te zetten? Nou. Ik moet nog zachter praten? Oh, dat is misschien een 

goede tip. Maar we hebben wel een heel serieus onderwerp bij de kop, wat mij betreft. 

Voorzitter, die zoekperiode die het college voorstelt, is contraproductief in tijden van oplopende 

werkloosheid en afnemende baankansen. Bovendien, wie gisteren het nieuws heeft gevolgd, of 

vanochtend de krant heeft gelezen, weet dat alle wetsvoorstellen van mevrouw Kleinsma om de bijstand 

tot een valkuil te maken, op de helling staan, omdat de constructieve oppositiepartijen, zoals ze 

tegenwoordig worden genoemd, niet van plan zijn om de huidige wetsvoorstellen te steunen. Dus heb ik 

hier een motie liggen met het verzoek aan het college om onmiddellijk die zoekperiode van vier weken te 

staken en maar eens even af te wachten wat er de komende week in Den Haag gaat gebeuren. 

 

Motie (4) (SP, GroenLinks, ChristenUnie, Stadspartij) 

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 29 januari 2014 besprekende de 

collegebrief d.d. 12 december 2013 Dienstverlening Werk & Participatie, 

 

constaterende en overwegende dat: 

- het college met ingang van 1 januari 2014 een zoekperiode van 4 weken wil invoeren voor 

bijstandsgerechtigden van 27 jaar en ouder; 

- het college daarmee vooruitloopt op mogelijke landelijke wetgeving die eventueel met ingang 

van 1 juli 2014 van kracht wordt; 

- het kabinet over de landelijke wetgeving in overleg is met de Tweede Kamerfracties van D66, 

ChristenUnie en SGP; 

- deze Tweede Kamerfracties publiekelijk hebben laten weken niet akkoord te gaan met het huidige 

wetsvoorstel; 

- het kabinet derhalve zal moeten komen met een aanpassing van het huidige wetsvoorstel; 

- de Tweede Kamer volgende week het wetsvoorstel behandelt; 

van mening dat: 

- deze zoekperiode van vier weken contraproductief is in tijden van oplopende werkloosheid en 

afnemende baankansen; 

- deze zoekperiode van vier weken ervoor zorgt dat mensen niet meer aan hun financiële 

verplichtingen kunnen voldoen en derhalve met schuldenproblematiek te maken krijgen; 

- er geen enkele aanleiding is om vooruit te lopen op een wetsvoorstel waarvan de verwachting is 

dat deze nog aangepast wordt; 

verzoekt het college: 

- de introductie van een zoekperiode van 4 weken voor bijstandsgerechtigden van 27 jaar en ouder 

met ingang van 1 januari 2014 uit de uitwerking ‘(Re-)visie Zicht op werk en participatie in 

Stad/Dienstverlening/Werk & Participatie’ te schrappen. 

 

De VOORZITTER: Zijn er anderen die daar wat over willen zeggen? Ja? De heer Verhoef mag wat 

zeggen. 

 

De heer VERHOEF (CU): Dank u wel, voorzitter. We lopen in deze raad meestal een beetje achter de 

rijksbesluiten aan. Dit is nu een voorstel waar we een beetje voor de muziek uitlopen. Overleg met onze 

fractie in de Tweede Kamer heeft ons ook wel geleerd, dat hebben we gisteren ook op de televisie gezien, 

dat de Participatiewet nog volop in beweging is en dat daar nog allerlei dingen aan kunnen gaan 

veranderen. Dat is voor onze fractie een reden om op die motie te gaan staan en inderdaad te vragen om 

die vier weken zoekperiode nog uit te stellen. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Ja, de heer Benjamins. 
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De heer BENJAMINS (D66): Het zal u niet verbazen dat wij juist wel voor vooruitgang zijn. Dat hebben 

we bij de Mantelzorgwoningen daarnet ook gedaan. Wij zullen deze motie dan ook niet steunen. 

 

De VOORZITTER: Oké, zullen we het woord geven aan de wethouder? 

 

Mevrouw POSTMA (GroenLinks): Nog even kort, voorzitter, dank u. Ik sluit me aan bij de 

woordvoeringen van mevrouw Van Gijlswijk van de SP en de heer Verhoef van de ChristenUnie. Wij 

lopen vooruit op wetgeving die er waarschijnlijk helemaal niet zal komen. En gezien alle mitsen en maren 

die er nog bij dit voorstel zitten, allerlei groepen waarvoor die wet dan weer niet geldt, en je kunt toch een 

voorschot krijgen, zien wij er de noodzaak er niet van in. Zeker niet als het ons straks ook niet verplicht 

wordt opgelegd. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Riemersma. 

 

Mevrouw RIEMERSMA (Stadspartij): Dank u wel, voorzitter. Ja, het college lijkt ervan uit te gaan dat 

het werk voor het opscheppen ligt, dat mensen gewoon even proberen om een uitkering te krijgen en 

denken: o nee, het lukt niet, dan ga ik een baantje nemen. Maar zo is de werkelijkheid gewoon niet. Er is 

geen werk. Dus mensen die zich melden bij de sociale dienst, hebben daar echt wel een noodzaak voor. Er 

wordt geschermd met 40% en er wordt vervolgens helemaal niet gezegd waar die mensen dan belanden. 

Ja, een deel zou gaan studeren, maar de rest? Ik zou me daar erge zorgen over maken. Waar komen die 

mensen terecht? Mogelijk worden dat cliënten van de Voedselbank. Dus om die redenen zullen wij deze 

motie steunen. Wij staan zelf op die motie, dus wij stemmen uiteraard voor. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Sipma. 

 

De heer SIPMA (VVD): Dank u, voorzitter. Wij sluiten ons aan bij de uitstekende woordvoering van 

D66. 

 

De VOORZITTER: Anderen nog? Mevrouw Bloemhoff. 

 

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Dank u, voorzitter. Wij waren in de veronderstelling dat er onderscheid 

werd gemaakt tussen inkomensondersteuning en re-integratie en dat de inkomensondersteuning vanaf het 

moment van de aanvraag wel ingaat, maar dat we gewoon aan de mensen vragen: “Kijk eens vier weken 

zelf rond” en dat er vervolgens pas een re-integratietraject aan de orde kwam. Maar gisteren is in 

Nieuwsuur aangekondigd dat er nog heel erg wordt gesproken over hoe dat wordt ingevuld. Dus wij 

willen nu graag duidelijkheid van het college hoe het nu precies in elkaar zit, want daar zijn verschillende 

beelden over. 

 

De VOORZITTER: Wethouder Istha. 

 

Wethouder ISTHA: Ik zal proberen het kort uit te leggen. Mensen die bijstand aanvragen en jonger zijn 

dan 27 jaar, hebben een verplichte maand zoektijd. Dat is de wet. Voor mensen die 27 jaar zijn of ouder, 

zijn eigenlijk geen duidelijke regels. Dat kan de gemeente zelf bepalen. En wij hebben nu met ingang van 

1 januari bedacht dat die maand zoektijd ook goed zou zijn voor de mensen die 27 jaar zijn en ouder. En 

waarom? Omdat inderdaad blijkt dat een behoorlijk groot percentage van de 27-’ers na een maand niet 

meer terugkomt. Er komt 40% niet meer terug. Die zijn in de tussentijd ofwel gaan studeren, of ze hebben 

een baan gevonden. 

Deze maand zoektijd geldt overigens alleen voor mensen die niet uit een werksituatie komen en bijstand 

aanvragen. Voor mensen die uit een werksituatie komen, dus in de WW zitten, is die maand zoektijd er 

niet. Immers, je zit minimaal 3 maanden of maximaal 38 maanden in de WW en wij nemen aan dat je in 

die maanden ook zelf actief naar een baan hebt gezocht en dat die maand extra dan niet zoveel zin heeft. 

Dit is de situatie die er is. Het is inderdaad een feit dat in Den Haag de plannen van Kleinsma nu 

onderwerp van gesprek zijn, ook met de oppositie. Want er is een aantal zeer heikele punten. Wat is nou 

de beleidsvrijheid van de gemeente? Wat is de verplichting van alleenstaande ouders met jonge kinderen 

om te solliciteren? En ook: wat is de verplichte tegenprestatie? Daar hebben we het in de commissie ook 

al een paar keer over gehad. U weet dat er dit college daar nou niet zo’n voorstander van is. Dit is de 

situatie. Het is dus een zeer kleine groep mensen van 27+’ers die niet vanuit een werksituatie bijstand 
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aanvragen. Wij denken dat het een goede zaak is om hun ook een maand te vragen om zelf een baan te 

zoeken. 

Het is overigens niet zo dat die maand niet uitbetaald wordt. Dat is een misverstand. Het geldt voor alle 

groepen dat als de bijstandsaanvraag wordt goedgekeurd, ze vanaf dag 1 dat ze zich melden die bijstand 

krijgen uitbetaald. 

 

De VOORZITTER: De heer Verhoef. 

 

De heer VERHOEF (CU): Ja, u zegt dat het maar een kleine groep is, maar ik heb ambtelijk nagevraagd 

en begrepen dat het toch wel om 1300 mensen in een halfjaar tijd gaat. We hebben het dan over het 

vooruit halen van 1 juli naar 1 januari, maar dan hebben we het wel over 1300 mensen die dit betreft. 

 

Wethouder ISTHA: Ik zou bijna willen zeggen: dat zou ik dan nog wel even willen checken of dat zo is. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Van Gijlswijk. 

 

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Ja, het college doet bij monde van wethouder Istha net alsof die 

zoekperiode niet zoveel voorstelt, omdat mensen toch wel hun geld krijgen. Een vrij citaat, overigens. Ik 

lees in het dienstverleningsplan toch echt iets anders. Want als mensen na de zoekperiode zelf geen werk 

hebben gevonden, gebeurt er het volgende: vervolgens zal het gesprek over inkomen gaan en zal er een 

beoordeling plaatsvinden van het recht op een uitkering. Kortom, u kunt niet iedereen zijn geld 

garanderen. Dat is nu juist het probleem dat de indieners van de motie hebben. Als u die mensen geen 

geld geeft, hebben ze geen dak boven hun hoofd, hebben ze geen inkomen, kunnen ze hun gas en licht 

niet betalen en hun zorgverzekering niet en dan heeft u op een andere verdieping aan het Harm 

Buiterplein, namelijk bij de Groninger Kredietbank, vervolgens daar de mensen aan de deur kloppen. Dus 

welk probleem probeert u hier nu op te lossen met het invoeren van die zoekperiode? 

 

De VOORZITTER: Het woord is aan de wethouder. 

 

Wethouder ISTHA: Voorzitter, dit lijkt me toch in de betere retoriek passen, deze opmerking. Iedereen 

die hier een bijstandsaanvraag komt indienen, krijgt op basis van criteria bijstand toegekend of niet. Als 

die bijstandsuitkering wordt toegekend, is dat met terugwerkende kracht, vanaf dag 1. Als hij niet wordt 

toegekend, krijgen ze hem niet. Punt. 

 

De VOORZITTER: Ja, mevrouw Van Gijlswijk. Laatste keer. 

 

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, dat is nog geen reactie op de stellingname van de indieners 

van de motie, dat de problemen die we als gemeente kunnen krijgen, vele malen groter kunnen zijn, juist 

door het invoeren van die zoekperiode. Kijk, als iemand zijn gegevens niet goed overlegt of als blijkt dat 

diegene de boel besodemietert en hij krijgt geen recht op een uitkering, dan heeft u mijn volle steun. Maar 

het gaat erom dat in deze tijden, zoals mevrouw Riemersma zei, de banen niet voor het oprapen liggen. 

Dan kom ik bij een medewerker en die zegt: “Ja, u heeft uw best niet gedaan”. Dan kan ik fluiten naar 

mijn geld. Waarom lopen wij vooruit op wetgeving die er niet is? 

 

Wethouder ISTHA: Ja, we lopen niet zozeer vooruit op wetgeving die er niet is, er is geen wetgeving en 

wij hebben die ingevuld. Ja, het blijkt gewoon dat van mensen die onder de 27 zijn – het is natuurlijk 

maar arbitrair, het had net zo goed 28 of 29 kunnen zijn – een groot deel gedurende die maand zelf in 

staat is om weer te gaan studeren of om een baan te vinden. Wij willen nu eens proberen of dat voor 

27+’ers ook geldt. Als dat helemaal niet werkt, trekken we dat weer in. Dat kan ik u garanderen. Maar 

nogmaals, tot 1 juli gaan we dit wel uit proberen. Ja, we gaan door tot 1 juli, dan is de nieuwe wet er. Dat 

is het misschien heel anders. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Bloemhoff. 

 

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, ik heb nog een vraag. De wethouder heeft het alleen over 

mensen die uit de WW komen. Er zijn ook heel veel mensen die gewoon voor het eerst bijstand 

aanvragen en boven de 27 jaar zijn, dan wel zzp’er zijn. U heeft mijn fractie er nog niet van kunnen 

overtuigen dat daar die zoekperiode niet voor geldt. Er zit een verschil tussen de regel voor die 27-’ers en 



 

Bijlage - 29 01 14 Groningen Raad

44

 

 

33 

deze groep. Ik zie niet in hoe dat voordeel voor die 27-’ers ook voor die 27+’ers gaat gelden. Die moeten 

nu eerst vier weken zoeken voordat ze überhaupt een aanvraag in kunnen dienen. 

 

Wethouder ISTHA: Nee, dat is niet zo. Het wordt nu heel technisch, hoor. Mensen die jonger zijn dan 27, 

komen zich melden op, zeg, 1 januari. Hun wordt eerst gevraagd om een maand zelf te zoeken en die 

mogen op 1 februari, als ze terugkomen, de aanvraag indienen. Mensen van 27+ die zich op 1 januari 

melden, kunnen dan meteen op 1 januari de aanvraag indienen. 

 

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Hoe komt het college er dan bij dat dit ook tot 40% reductie zal leiden? 

Want dat eerst: wij mogen nog niets indienen, we gaan eerst zelf zoeken en we vragen pas op 1 februari 

aan. Het voordeel dat het college denkt te behalen, is dat er wel bij deze regeling? Ik concludeer in elk 

geval wel dat alles nog heel onduidelijk is, dat het rijksbeleid nog onduidelijk is. En daarom zullen wij de 

motie van de SP op dit punt steunen. Eerst even niet doen, alles uit laten zoeken en ook even het voorstel 

van Kleinsma afwachten. 

 

Wethouder ISTHA: Nou, hoe dat uitpakt weet ik niet, want het is pas 1 januari ingegaan. Ik laat de motie 

over aan de wijsheid van de raad. Ik maak er geen halszaak van. Het gaat niet om grote aantallen. Het is 

voor een beperkte periode en als de raad vindt dat het zo moet, dan gaat het zo gebeuren. 

 

De VOORZITTER: Oké. Zullen wij gaan stemmen over de motie? Wie is er voor de motie over die 

zoekperiode van vier weken? Dat is de Stadspartij, de ChristenUnie, daar is de PvdA voor, daar is de SP 

voor, daar is GroenLinks voor, het CDA, de Partij voor de Dieren. Dan is de motie aangenomen. 

 

We gaan nu schorsen om te eten. 

 

(Schorsing 18.36 – 19.52 uur) 

 

8. Discussiestukken 

 

(Mevrouw Postma is de voorzitter bij dit agendapunt) 

 

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Wij gaan zo meteen door met discussiestuk 8a, het 

evenementenbeleid. Maar wat ik nog even aan moet kondigen, dat is aan het begin van de agenda nog niet 

gedaan, is dat er ook nog een motie vreemd aan de orde van de dag is, als agendapunt 9. Die is van de 

PvdA en gaat over stroomstoringen in Paddepoel, om het maar even populair uit te drukken, want ik weet 

de precieze titel niet. We gaan nu naar het evenementenbeleid. 

 

8.a: Strategisch evenementenbeleid en toekomstvisie op de Drafbaan - bespreking uitgangspunten 

(collegebrief nog te ontvangen) 

+ 

Jaarkalender grote evenementen 

(collegebrief 31 december 2013) 

+ 

Beperkingen voor dance- en housefeesten 

(aanwijzingsbesluit burgemeester 17 december 2013) 

+ 

Beperking en verkorting dance- en housefeesten 

(beantwoording schriftelijke vragen 15 januari 2014) 

 

De VOORZITTER: Daar heb ik drie fracties staan die hebben gevraagd om agendering. Ik denk dat ik 

maar begin bij Student en Stad. De heer Van Rooij. 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Dank u wel, voorzitter. Aan de vooravond van de kerstvakantie 

verraste de burgemeester ons met het besluit om een aantal vergunningen voor dancefeesten op de locatie 

Stadspark, drafbaan, Ebbingekwartier en Kardinge te beperken en om de duur van die evenementen van 

die specifieke muzieksoort te verkorten. Voor ons was het reden om schriftelijke vragen in te dienen. 

Student en Stad was eigenlijk vooral verrast door de manier waarop dit besluit werd genomen. De 

burgemeester betrok de raad niet bij de totstandkoming van het besluit, ook al ging het om een politiek 
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behoorlijk actueel thema, waarover in september nog gesproken is door de raad en waarvan we wisten dat 

eind januari, vandaag dus, dit onderwerp weer ter sprake zou komen. In september heeft de raad ook nog 

eens een motie verworpen, die opriep tot het verkorten van de duur van dance-evenementen. Wat was er 

nou mis mee geweest om in december een raadsvoorstel aan te leveren aan de raad, waarop de raad nu 

een afweging zou kunnen maken over het al dan niet beperken van het aantal evenementen, van welke 

soort dan ook? Zodat in elk geval de raad erbij betrokken zou worden en dat het niet lateraal via de 

burgemeester zou gaan? De burgemeester heeft het besluit genomen op basis van artikel 2-19, lid 4 van 

de Algemene Plaatselijke Verordening. Dat artikel stelt dat de burgemeester het aantal evenementen op 

bepaalde locaties kan beperken. Wat de burgemeester nu heeft besloten, op grond van dit artikel, is om 

het aantal evenementen van een specifieke soort muziek te beperken en om daarnaast de duur van een 

evenement van een bepaalde muzieksoort te beperken. Wij zouden dit artikel anders interpreteren. Ik ben 

geen jurist. Ik heb wel juristen gesproken die het ook anders zouden interpreteren, zonder daarmee te 

zeggen dat de burgemeester buiten zijn boekje heeft gehandeld. Wat ik wel wil zeggen is dat het multi-

interpretabel is, dat het een grijs gebied is. 

 

De VOORZITTER: De heer Moes, PvdA. 

 

De heer MOES (PvdA): Nou, ik zou de redenering kunnen volgen als u zou zeggen: “Wij willen de 

overlast nog verder terugdringen”, maar volgens mij heb ik u in de commissie goed begrepen, dat u juist 

bent voor nog meer levendigheid. Als u dat op een andere manier, namelijk strakker uitlegt, zegt u: “U 

maakt geen onderscheid tussen muzieksoorten en we beperken het tot vier”, terwijl er nu gezegd wordt: 

“Vier evenementen die overlast veroorzaken, in potentie”. Dus als die andere redenering nu gehanteerd 

zou worden, zou dat toch tegen uw eigen wens zijn? 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Daar heeft u helemaal gelijk in, maar ik zou er ook niet voor 

kiezen om die redenering überhaupt te gebruiken. Ik zou kiezen voor andere mechanismen, andere 

instrumenten om overlast tegen te gaan. Daar kom ik zo nog wel even op terug. Het beperken van 

evenementen is in mijn optiek ook niet aan de orde. Ik zou daar niet voor kiezen. 

 

De VOORZITTER: De heer Sijbolts, Stadspartij. 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Is het niet zo dat de burgemeester, en dat heeft hij volgens mij ook 

gezegd in de commissie, juist nu voor deze maatregel heeft gekozen om op zo kort mogelijke termijn – 

want de evenementenkalender wordt voor januari vastgesteld – tegemoet te komen aan de grootste 

bezwaren van veel omwonenden? En dat is het zo snel mogelijk terugdringen van geluidsoverlast. 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): We hebben eind september over dit onderwerp gesproken. Toen 

kreeg we nog oktober en november. Toen kregen we december. We hadden op 18 of 19 december nog 

een raadsvergadering. Ik weet dat het haastwerk zou zijn geweest, maar haastwerk kan ook best 

kwalitatief goed worden afgeleverd, met een goed voorstel aan de raad waarover de raad zich dan kan 

buigen. Ik vind dat een persbericht aan de vooravond van kerst geen recht doet aan een onderwerp dat 

politieke zeer actueel is en waarover in deze raad heel verschillend wordt gedacht. 

Voorzitter, op het moment dat evenementen voor overlast zorgen, moet er gekeken worden hoe we die 

overlast het beste kunnen terugdringen. Zonder daarbij afbreuk te doen aan de kwaliteit van een 

evenement. In de vergadering van september 2013 gaf de raad aan in te willen zetten op twee manieren, 

twee oplossingen. Aan de ene kant op spreidingsbeleid en aan de andere kant op technische maatregelen. 

Spreiding betekent voor ons: in samenwerking met organisatoren die een evenement willen organiseren, 

bekijken waar dat het beste gehouden kan worden. Ik heb de afgelopen periode erg veel organisatoren van 

evenementen gesproken en eigenlijk zeggen ze allemaal: “Als ik contact heb met het CME, als ik contact 

heb met de gemeente, dan wordt mij totaal niet duidelijk gemaakt dat er nog andere mogelijkheden zijn 

voor het organiseren van een evenement, buiten het Stadspark, Ebbingekwartier en Kardinge.” Die 

organisatoren moeten dat kennelijk maar weten. Die zijn niet eens op de hoogte van andere 

mogelijkheden. Nu kun je vinden dat ze dat wel moeten zijn, maar je kunt ook vinden dat de gemeente, 

zeker in het licht van een motie die in september is aangenomen, een taak heeft om die organisatoren te 

wijzen op de mogelijkheden op andere terreinen en om die andere terreinen aantrekkelijk te maken, om ze 

beschikbaar te maken. Een goed spreidingsbeleid maakt, in de ogen van Student en Stad, het nemen van 

beperkende maatregelen zoals die nu door de burgemeester zijn genomen, overbodig. 
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Voorzitter, organisatoren geven ons ook aan dat het verkorten van de duur van evenementen gevolgen zal 

hebben voor de kostendekkendheid van een evenement. Je hebt vaste kosten voor het organiseren van een 

evenement en je hebt minder uren om die kosten eruit te halen. Wij zouden graag zien dat Groningen een 

aantrekkelijke evenementenstad blijft en te veel regels doen daar niet veel goed aan. Evenementen zorgen 

voor economische bedrijvigheid en die bedrijvigheid willen wij hier graag behouden. De ontsteltenis van 

de Groningen City Club over het besluit van de burgemeester sterkt ons in onze zorgen. 

Student en Stad dient een tweetal moties in. Ten eerste zien wij graag dat de burgemeester het besluit 

intrekt. Die motie dienen wij samen met GroenLinks en D66 in. Wij vinden dat, voordat er buiten de raad 

om, aanvullende maatregelen worden genomen, eerst fatsoenlijk gehoor moet worden gegeven aan de 

wens van de raad, zoals die is geuit in september. Mijn fractie vindt dat dit nog onvoldoende is gebeurd. 

Daarnaast zullen wij een motie indienen waarin wij ertoe oproepen dat bij ons strategisch 

evenementenbeleid de vraag vanuit bezoekers leidend is. Zij bepalen wat mooie muziek is en dat wordt in 

onze ogen niet door de gemeente bepaald. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: De heer Moes. 

 

De heer MOES (PvdA): Voorzitter, toch nog even een vraag over dat laatste punt. Ik heb begrepen dat 

Student en Stad in het verleden toch ook wel erg was voor kwalitatief goede evenementen en ook dat niet 

alleen de grootsten ergens van moeten genieten, de macht van het grote getal, maar dat er ook diversiteit 

moet zijn in de kwaliteitsbeleving. Komt dat nu niet onder druk te staan met een dergelijke motie? 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Ik denk dat het geheel niet onder druk komt te staan. Wij van 

Student en Stad zien graag dat, als een organisator interesse heeft in het organiseren van een evenement, 

of dat nu jazz is, of hardcore of Boudewijn de Groot, dan die organisator gefaciliteerd wordt. Dat hij 

geholpen wordt bij het organiseren van dit evenement. In onze ogen is het zo: als er veel vraag is naar 

dance, dan kunnen wij hier wel vinden dat het geen mooie muziek is, of wij kunnen daar anders over 

denken, maar ik denk dat het het beste zou zijn om die organisator te faciliteren bij het organiseren van 

het evenement. En evenzo als het een bluesevenement is. 

 

De heer MOES (PvdA): Het gaat inderdaad precies om dat laatste. Als daar veel vraag naar is. Dat was 

nou juist de kern van mijn opmerking. Als er weinig vraag naar is, is het dan niet even gerechtvaardigd 

om zo’n evenement toch te laten organiseren? 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Dat zou gerechtvaardigd zijn, maar ik denk dat het strategisch 

evenementenbeleid daar niet zozeer een voorschot op hoeft te nemen. Onze cultuurnota, die wij zoals u 

weet, gesteund hebben en waarin wij ook aandacht hebben gevraagd voor muziekstijlen of andere 

cultuuruitingen die misschien geen heel groot publiek bedienen, is denk ik het instrument om andere 

organisaties in de gelegenheid te stellen om ook een misschien wat selecter publiek te bedienen. Maar in 

ons strategische evenementenbeleid denk ik dat wij voornamelijk moeten inzetten op het faciliteren van 

organisatoren die iets willen organiseren in de stad. En als er op dit moment heel veel aanbod en vraag is 

naar dance, denk ik dat de gemeente dat niet moet tegenhouden. Wat we wel moeten doen is, op een 

manier die niet uitgaat van het beperken, maar juist van in samenwerking bekijken waar een evenement 

het beste gehouden kan worden, op die manier de overlast beperken. Dat is het beleid dat wij voorstaan, 

maar geen beperkend beleid. 

 

Motie (5): Say YES to techNO (Student en Stad, GroenLinks, D66) 

 

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 29 januari 2014, besprekende het 

burgemeestersbesluit dancefeesten, 

constaterende dat: 

- de burgemeester op 19 december 2013 heeft besloten het aantal dancefeesten op de locaties 

Stadspark/Drafbaan, Kardinge en het Ebbingekwartier te beperken en de duur ervan te verkorten 

tot maximaal acht uur; 

- de burgemeester dit besluit heeft genomen op grond van artikel 2:19 lid 4 van de Algemene 

Plaatselijke Verordening Groningen 2009; 

- het burgemeestersbesluit als persbericht terechtkwam bij de gemeenteraad; 

- de raad niet is betrokken bij de totstandkoming van dit besluit; 

overwegende dat: 
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- de raad in september 2013 heeft aangegeven de overlast rondom dance- en technofeesten aan te 

willen pakken door middel van spreiding en technische maatregelen; 

- een goed spreidingsbeleid inhoudt dat alternatieve locaties geschikt worden gemaakt voor 

het houden van evenementen en onder de aandacht worden gebracht bij organisatoren; 

- er aan de randen van de stad voldoende ruimte beschikbaar is die ontwikkeld zou kunnen worden 

tot evenemententerrein en organisatoren aangeven dat zij graag gebruikmaken van deze locaties; 

- een dergelijke vorm van spreiden de beperkingen zoals de burgemeester ze heeft ingesteld, 

overbodig maakt; 

- het met eenderde verkorten van de toegestane duur van evenementen tot acht uur ervoor kan 

zorgen dat het organiseren van een evenement niet meer kostendekkend is; 

verzoekt de burgemeester: 

- het burgemeestersbesluit van 19 december 2013 in te trekken, 

en gaat over tot de orde van de dag.  

 

Motie (6): strategisch Evenementenbeleid (Student en Stad, D66, GroenLinks, SP) 

 

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 29 januari 2014, besprekende de 

Uitgangspunten strategisch evenementenbeleid en toekomstvisie op de Drafbaan, 

constaterende dat: 

- de gemeenteraad in september 2013 een motie heeft aangenomen waarin de wens wordt geuit om 

te komen tot een strategisch evenementenbeleid; 

- het college in zijn brief van 9 januari uitgangspunten formuleert voor een strategisch 

evenementenbeleid dat ook als basis zou moeten dienen voor de aanscherping van de nota 

Feesten in Balans II; 

- het college deze uitgangspunten voor de zomer wil verwerken en een strategisch 

evenementenbeleid in werking wil laten treden vanaf januari 2015. 

overwegende dat: 

- de gemeenteraad als taak heeft kaders te stellen, waarbinnen vergunningen voor evenementen 

aangevraagd kunnen worden en niet moet sturen op inhoud en programmering; 

- er binnen deze kaders ruimte dient te zijn voor vernieuwende initiatieven vanuit de stad; 

- veel regels en strakke kaders de ondernemingszin en bedrijvigheid in de stad niet ten goede 

komen; 

- lokaal talent de kans moet krijgen om zich te ontplooien in eigen stad; 

verzoekt het college: 

- het strategisch evenementenbeleid zo vorm te geven dat de vraag naar evenementen vanuit het 

publiek en het aanbod van initiatieven vanuit organisatoren centraal staan, en niet de aard of 

categorie van een evenement leidend is. 

en gaat over tot de orde van de dag.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Twee moties ingediend door Student en Stad. De eerste wordt mede 

ondertekend door GroenLinks en D66, dat is de motie ‘Say yes to techNO’. En de tweede motie wordt 

ook nog ondersteund door de SP. Beide moties maken deel uit van de beraadslagingen. Ik kijk naar een 

van de andere fracties die dit wilde agenderen. De heer Van der Veen, GroenLinks. 

 

De heer VAN DER VEEN (GroenLinks): Ja, voorzitter, dank u wel. Dit dossier is wat de fractie van 

GroenLinks betreft behoorlijk uit de hand gelopen. We hebben het al twee jaar lang over het 

evenementenbeleid in onze stad. Het is heel vaak ook gerelateerd aan het thema geluidsoverlast. En al die 

tijd is er door het college weinig gedaan. Er is niet inzichtelijk gemaakt wat de mogelijkheden en de 

maatregelen zouden kunnen zijn om die geluidsoverlast te voorkomen en ook de strubbelingen en 

problemen waar evenementenorganisatoren tegenaan lopen in de regelgeving en de vergunningensfeer 

zijn niet opgepakt, ook veelal in contact met het CME. Uiteindelijk drukt dat wat de fractie van 

GroenLinks betreft de creativiteit de kop in en zorgt het er ook niet voor dat er iets wordt gedaan aan de 

overlast, die mensen ervaren op het moment dat er in hun omgeving een evenement wordt georganiseerd. 

Met als gevolg dat we hier zitten met bijna alle wethouders en ook de burgemeester. Met hen hebben we 

in ieder geval te maken als het gaat over het evenementenbeleid. Voor de kerstvakantie werden we 

geconfronteerd met een aanwijzingsbesluit. Ik sluit mij wat dat betreft aan bij de woordvoering van 

Student en Stad. 
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Voorzitter, wat GroenLinks betreft zijn er veel verbeteringen mogelijk, met name waar het gaat over de 

evenementen categorie dance- en house-evenementen. Daarom verzoeken we per motie het college om 

alle potentiële locaties in de stad te onderzoeken. Op die manier kunnen wij als raad inzicht krijgen in wat 

er wel en niet in de stad mogelijk is, op andere locaties dan Stadspark, drafbaan, Ebbingekwartier en 

Kardingerplas. Uiteindelijk kan dat ervoor zorgen dat er veel meer spreiding in de stad is en daarmee ook 

minder geluidsoverlast. Daarnaast is GroenLinks van mening dat dancemuziek, net als popmuziek, 

volwaardige culturele uiting is. De wethouder van cultuur zal ook beamen dat ook in Groningen de dance-

industrie bloeiend is, dat deze banen oplevert en goed is voor de Groningse economie. Daarom willen we 

dat het college samen met de Groninger dance-industrie in de gedachte van Let’s Gro, zoals we 

gisteravond ook bij elkaar hebben gezeten, komt tot een visie op de Groninger dance-industrie. 

 

De VOORZITTER: De heer Koops, VVD. 

 

De heer KOOPS (VVD): Dank u, voorzitter. Even nog een vraag over drie zinnen geleden. Meer 

spreiden, meer locaties, dat gaat natuurlijk alleen de overlast verminderen als je op de huidige locaties 

dan ook minder mag organiseren. Betekent uw standpunt dat u vindt dat het aantal evenementen, 

bijvoorbeeld op de drafbaan, nog verder terug moet? 

 

De heer VAN DER VEEN (GroenLinks): Ik heb met de organisatoren gesproken. Die zeggen: “Als je op 

veel meer locaties de mogelijkheid hebt om een evenement te kunnen organiseren, dan kun je dat ook 

veel beter spreiden over de stad.” Dat hoeft er dan niet toe te leiden dat je in het Stadspark dan nog veel 

meer evenementen gaat organiseren. Volgens mij is het van belang dat het college samen met al die 

organisatoren om tafel gaat, ook bijvoorbeeld die werkgroep Feesten uit Balans, en dat je samen zoekt 

naar wat in de stad haalbaar is en wat ook wenselijk is. 

 

De heer KOOPS (VVD): Ja, daar kan ik me helemaal in vinden, maar mijn vraag is nogmaals: u zegt 

“niet veel meer”, dat is duidelijk, maar impliceert uw standpunt dat u zegt: “Er moeten meer beperkingen 

komen op de drafbaan in het aantal evenementen”? Als u dat nou niet vindt, betekent dit dat uw standpunt 

eigenlijk niet helpt bij het beperken van overlast van omwonenden bij de drafbaan. 

 

De heer VAN DER VEEN (GroenLinks): Nee, nou, wat ik vooral vind is dat het college aan de slag moet 

met al die organisatoren en dat ze samen met een plan moeten komen. Ik kan niets met een 

aanwijzingsbesluit zonder dat ik weet wat er verder allemaal wel en niet mogelijk is. Er zijn ook allerlei 

technische maatregelen waardoor je geluidsoverlast kunt verminderen. Ik heb geen zicht in wat er 

allemaal wel en niet mogelijk is. We hebben het al wel twee jaar over dit thema en ik snap niet waarom 

we die informatie nog steeds niet op papier hebben. Voorzitter, volgens mij komen we met een visie op 

de Groninger dance-industrie, en dan hoeft daar wat mij betreft geen beleidsstuk uit te rollen, maar in 

ieder geval kom je dan tot veel meer maatwerk en kun je ook veel beter zoeken naar een goede balans. 

Tot slot sluiten we ons ook aan bij wat de Partij voor de Dieren aankaartte in de commissie, dat ging dan 

over de circussen met wilde dieren, om daarbij ook het goede voorbeeld van de gemeente Heemskerk te 

volgen wat betreft het leren van circussen met wilde dieren. 

 

Motie (7): Dance visie (GroenLinks, PvdA, Student en Stad, SP, D66) 

 

De gemeenteraad bijeen op 29 januari 2014, besprekende de uitgangspunten voor het strategische 

evenementenbeleid, 

constaterende dat: 

- de dance scene in Nederland ruim 0,5 miljard euro en 11.000 banen oplevert; 

- de dance-industrie in Groningen is uitgegroeid tot een professionele en creatieve industrie met 

grote impact op de jongerencultuur; 

overwegende dat: 

- organisatoren te maken hebben met belemmeringen, vaak ondoorzichtige regelgeving en 

vergunningen die de creativiteit en ervaren overlast door omwonenden niet ten goede komen; 

- er verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van veiligheid, geluidsoverlast, het gebruik van 

openbaar vervoer en scheppen van out- en indoorlocaties voor dance- en house-evenementen; 

- samen met de Groninger dance-industrie en in co-creatie, maatwerk geleverd kan worden; 
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- we in de Popvisie (2011) benadrukken urban en dance structureel aandacht te geven en met de 

sector te zoeken naar een goede balans tussen ‘veelzijdige presentatiemogelijkheden, de mate van 

geluidsoverlast en de leefbaarheid’; 

verzoekt het college: 

- in samenwerking met de dance-industrie, en in de gedachte van Let’s Gro, te komen tot een visie 

op, en daarmee te investeren in, de Groninger dance-industrie en de uitkomsten daarvan voor de 

zomer aan de raad te presenteren; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Motie (8) (GroenLinks, PvdA, Student en Stad, SP, D66, Stadspartij) 

 

De gemeenteraad bijeen op 29 januari 2014, besprekende de uitgangspunten voor het strategische 

evenementenbeleid, 

constaterende dat: 

- er op dit moment een viertal buitenlocaties in beeld is voor dance- en house-evenementen¹; 

overwegende dat: 

- er in de gemeente Groningen veel meer buitenlocaties denkbaar zijn voor deze evenementen; 

- er op deze locaties verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van veiligheid, geluidsoverlast, het 

gebruik van openbaar vervoer en in de vergunningensfeer; 

- meer spreiding de diversiteit vergroot en zorgt voor het beter kunnen beheersen van de mogelijke 

overlast die gepaard kan gaan met dance en house-evenementen; 

verzoekt het college: 

- alle locaties² samen met de partners in de stad in kaart te brengen, te onderzoeken wat er wel en 

niet mogelijk is, of kan worden gemaakt, om van de genoemde locaties evenementlocaties te 

maken; 

- en de uitkomsten daarvan voor de zomer aan de raad te presenteren; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

¹ Stadspark/Drafbaan, Kardingeplas, Ebbingekwartier, Roodehaan 

² Naast Stadspark/Drafbaan, Kardingeplas, Ebbingekwartier, Hoornseplas, Roodehaan; ook Noorddijk, 

Gideonpark, Winschoterweg, Zernike, achter universiteitscomplex nabij Dorkwerd, Helsinkistraat, 

Eemskanaal, Suikerunieterrein, Rode Haan, Meerstad, nabij Noorderhogebrug, Westpoort. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. De moties maken deel uit van de beraadslagingen. Ik geef het woord aan 

de heer Moes van de Partij van de Arbeid. 

 

De heer MOES (PvdA): Dank u wel, voorzitter. In algemene zin kunnen we ons heel goed vinden in de 

lijn die het college gevolgd heeft. We denken dat het inhoudelijk aardig de grote gedachte die er 

inderdaad leeft, heeft aangevoeld, al dan niet ondersteund met moties. Ik wil dan ook even ingaan op een 

aantal punten die dat evenementenbeleid toch weer wat aanscherpen. Spreiding van evenementen. Wij 

ondersteunen daarmee ook de motie die zojuist door GroenLinks is ingediend, ik denk ook op suggestie 

van onze nachtburgemeester. Dat vinden we een heel aardige suggestie. Kijk eens even welke andere 

locaties geschikt zijn of geschikt te maken zijn. Het maximeren van het aantal dance-events. Wij zijn 

helemaal niet tegen het beperken van sprankelende evenementen. We zijn wel tegen het beperken van 

zoveel mogelijk overlast die deze met zich mee zouden kunnen brengen. Dat zijn over het algemeen 

eerder de dance-events dan de wereldkampioenschappen sjoelbakken. Ik weet niet of dat hier in 

Groningen bestaat, maar bij wijze van spreken. Het derde element vanuit het college is het maximeren 

van het aantal uren in potentiële overlast bij evenementen. Dat gaat dan ook weer om dance-evenementen. 

Daar kunnen we ons ook iets bij voorstellen, zeker als het aantal uren nog steeds acht is. Wij denken dat 

er gedurende een periode van acht uur op een dag een aardig feestje te bouwen is. Ik zou zeggen: heel 

veel plezier. 

 

De VOORZITTER: De heer Van Rooij, Student en Stad. 

 

De heer MOES (PvdA): Ik dacht al, waar blijft hij. 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Voorzitter, overigens denk ik dat als dit letterlijk genotuleerd 

wordt, u nog wel eens in verlegenheid gebracht kan worden in de komende jaren. Ik neem aan dat u het 



 

Bijlage - 29 01 14 Groningen Raad

50

 

 

39 

precies andersom bedoelde. Maar mijn vraag gaat over het volgende. U gaf aan dat u vindt dat het besluit 

van de burgemeester in lijn is met de wens van de raad, zoals die geuit is in september, maar toch is er in 

september een motie verworpen, waarin werd opgeroepen tot het verkorten van de duur van dance-

evenementen. Vindt u dan niet dat in elk geval de constatering dat het in lijn is met de wens van deze raad 

niet klopt? 

 

De heer MOES (PvdA): Nou, we kunnen ons daar wel iets bij voorstellen. Ik snap ook wel dat je op een 

gegeven moment als burgemeester ook besluiten moet nemen, ook met het idee dat je de bijkomende 

overlast wilt terugdringen. En dan heb ik liever een burgemeester die daadkrachtig is en besluiten neemt, 

waar wij vervolgens achteraf iets over vinden, dan dat we er oeverloos met elkaar over door blijven 

praten. We zijn er inmiddels twee, drie jaar mee bezig. We zijn er ook nooit over uitgepraat. We worden 

het, vrees ik, ook nooit eens. Dat hoeft ook niet, maar we proberen wel om tot een aanvaardbaar midden 

te komen. 

 

De VOORZITTER: Eerst even de heer Van Rooij nog. 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Ja, dank u wel, voorzitter. Ik prefereer dan eigenlijk een 

burgemeester die, conform de manier hoe we normaal gesproken werken hier in dit huis, aan de raad een 

raadsvoorstel aanlevert, waar de raad dan vervolgens iets van kan vinden. Of de burgemeester nu de 

bevoegdheid formeel heeft of niet, ik zou het netjes hebben gevonden als de burgemeester naar de raad 

was gekomen met een voorstel om precies te doen wat hij nu zegt en daar dan de raad een uitspraak over 

te laten doen. Hoe denkt u daarover? 

 

De heer MOES (PvdA): Nou, volgens mij heb ik net die vraag in eerste instantie al beantwoord. 

 

De VOORZITTER: De heer Van der Veen nog. 

 

De heer VAN DER VEEN (GroenLinks): Ja, voorzitter, ik vroeg me af of de Partij van de Arbeid ook 

vindt dat het college het niet uit de hand heeft laten lopen. Dat er blijkbaar geen andere 

keuzemogelijkheid was voor het college dan om een aanwijzingsbesluit in te dienen, in plaats van 

inderdaad een set maatregelen aan te leveren waar wij zelf dan vervolgens als raad een keuze in kunnen 

maken. 

 

De heer MOES (PvdA): Ik kan me voorstellen dat er een verschil is, als je voor het eerst een discussie 

voert, dat je dan op een iets andere manier te werk gaat dan wanneer je al drie jaar lang in een proces zit 

en je ongeveer wel weet wat de verhoudingen in de raad zijn. Ik heb in de commissie, dacht ik, ook 

gezegd dat wij niet van alle maatregelen even enthousiast raken. De heer Van Rooij noemde er net al een. 

Aan de andere kant, laten we dit ook maar gewoon eens een keer een kans geven, dit eens een keer 

proberen en dan achteraf ook kijken of dit misschien een betere manier is dan de manier waarop we het 

tot voor kort deden. 

Ik wil nu toch graag mijn twee moties van een toelichting voorzien. 

 

De VOORZITTER: Mijnheer Moes, ik wil nog even de heer Luhoff een kans geven. Kort dan graag. 

 

De heer LUHOFF (D66): Voorzitter, de heer Moes houdt een pleidooi voor het optreden van de 

burgemeester. Blijkbaar vindt de heer Moes het prima dat als wij een raad met elkaar een kader afspreken 

en de burgemeester in zijn eentje besluit omdat kader aan te passen, omdat hij immers wel weet wat de 

verhoudingen zijn. Dat het allemaal wel prima is. Wat doet u hier? 

 

De heer MOES (PvdA): Ik dacht niet dat dit een inhoudelijke vraag was. Ik dacht meer dat ik een 

statement hoorde, met een soort van vraagteken. Dan de twee moties. De eerste gaat over het informeren 

van de buurt bij evenementen. Dat staat op dit moment al in de verordening. Alleen, als we nu even 

kijken naar hoe dit in de praktijk loopt, dan loopt het niet altijd zoals we het hebben bedacht. Vandaar dat 

wij hebben gemeend om te komen met een motie om deze aan te scherpen op twee manieren. Meer 

specifiek te maken, namelijk toe te voegen welke informatie dan op dat moment verstrekt zou moeten 

worden. En het tweede punt is de informatievoorziening door de gemeente, want ook als het gaat om de 

gemeentelijke website, is wat ons betreft nog wel de nodige winst te behalen. En de achtergrond dus dat 

als mensen weten wanneer een evenement is, hoe lang het duurt en vooral wanneer de eventuele overlast 
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ook weer ophoudt, dat dan de overlastbeleving ook een heel andere is. Eigenlijk zou die motie overbodig 

moeten zijn. Enerzijds omdat ze al in het beleid zou horen te staan en ook op die manier uitgevoerd, 

anderzijds omdat het ook wel een element in zich heeft van: als mijn buren een feestje organiseren, heb ik 

dan een overheid nodig om mij erop te wijzen dat het eigenlijk wel netjes is om de buren even te 

informeren dat er gedurende een bepaalde periode overlast kan zijn? Blijkbaar is dat nodig in Groningen. 

Laten we dat dan ook maar wat aanscherpen. De tweede motie gaat over de positie van de warenmarkt. 

Dat werd door geen enkele partij trouwens in het strategische evenementenbeleid genoemd. Wij vinden 

de warenmarkt, of de warenmarkten, ook al een evenement op zich. En we zouden heel graag willen, 

zonder dat we er nu echt een richting aan willen geven, dat het college het op zich zou nemen om de 

warenmarkt ook een plek te geven in het strategische evenementenbeleid. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: De heer Sijbolts, Stadspartij. 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, nou wil ik geen Calimero uithangen, maar volgens mij doet de heer 

Moes mij nu een beetje tekort, omdat ik ook in de commissie een warm pleidooi heb gehouden voor 

overleg met de markt. Dus in die zin was niet de enige die dat aangaf. 

 

De heer MOES (PvdA): Ja, ik was ook heel blij met uw steun op onze suggestie. Dank u wel. 

 

Motie (9): Informeer de buurt (PvdA) 

 

De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 29 januari 2014 besprekend de 

uitgangspunten voor het Strategisch Evenementenbeleid: 

constaterende dat: 

- het college voor de zomer van 2014 een uitgewerkt evenementenbeleid voor wil leggen aan de 

gemeenteraad; 

overwegende dat: 

- het college voornemens is het toetsingskader in Feesten in Balans II op een aantal punten aan te 

scherpen; 

- betere informatievoorziening aan omwonenden over de duur van en de mogelijke overlast van 

een evenement hierbij niet genoemd is; 

- hiermee nog een wereld te winnen is, in het besef dat overlastbeleving in positieve zin te 

beïnvloeden is als omwonenden weten wat de aard van de overlast is, wanneer het zich voordoet 

en hoe lang het duurt; 

verzoekt het college: 

- in het toetsingskader voor het verlenen van vergunningen voor evenementen specifieke(re) eisen 

op te nemen die gesteld worden aan een tijdige berichtgeving van organisatoren aan 

omwonenden, over ten minste de begin- en eindtijd en de aard van de mogelijke overlast van een 

evenement; 

- informatie over de duur en de mogelijke overlast van evenementen duidelijk op te gemeentelijke 

website te vermelden; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Motie (10): Ruimte voor de Warenmarkt (PvdA) 

 

De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 29 januari 2014 besprekend de 

uitgangspunten voor het Strategisch Evenementenbeleid: 

constaterende dat: 

- het college voor de zomer van 2014 een uitgewerkt evenementenbeleid voor wil leggen aan de 

gemeenteraad; 

- bij het formuleren van de uitgangspunten voor het Strategisch Evenementenbeleid geen aandacht 

is gegeven aan de positionering van de warenmarkt; 

overwegende dat: 

- evenementen bijdragen aan de aantrekkingskracht van Groningen voor haar bewoners, voor 

buitenstaanders en voor bedrijven; 

- dit ook geldt voor de warenmarkt; 
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- het stimuleren van meer evenementen die bijdragen aan het specifieke gezicht van Groningen 

positief is en de positie van de warenmarkt zou kunnen versterken, maar op andere momenten 

mogelijk juist op gespannen voet zou kunnen staan met de warenmarkt; 

- het voor marktkooplui van belang is dat ze vroegtijdig weten wanneer ze op welke plek in de stad 

terechtkunnen om hun waren aan de man te brengen; 

verzoekt het college: 

- in overleg met de marktkooplui de positie van de warenmarkt in het Strategisch 

Evenementenbeleid op te nemen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

De VOORZITTER: Door de PvdA worden twee moties ingediend. Beide moties maken deel uit van de 

beraadslagingen. En mevrouw Temmink van de SP heeft het woord. 

 

Mevrouw TEMMINK (SP): Ja, dank u wel, al voorzitter. Precies op de dag af, een jaar geleden, stond ik 

hier ook en toen bespraken we in deze raad de geluidsoverlast bij de drafbaan. En ook toen wilden we als 

SP twee dingen. Maatregelen om de geluidsoverlast tegen te gaan en tegelijkertijd ruimte voor feestjes en 

evenementen. De SP diende een motie in om in gesprek te gaan met organisatoren om tot een beter 

evenementenbeleid te komen en alternatieve locaties te onderzoeken. En wat is er nu in een jaar precies 

gelukt? Een locatie extra: de Roodehaan. Tegelijkertijd dienden wij een motie in om duidelijke regels 

rondom de drafbaan te stellen. De meeste partijen stemden tegen, omdat het college zelf met voorstellen 

zou komen. Dit gebeurde bijna een jaar later en wat hebben de bewoners rondom het Stadspark daaraan? 

Bijna niets, voorzitter, is onze conclusie. De evenementenkalender is bijna gelijk aan die van vorig jaar. 

Maar de feesten mogen nu wel korter. Nog maar acht uur overlast. Wij zouden er als omwonenden niet 

voor tekenen. We zitten dus met niets. De geluidsoverlast is niet opgelost en de feestjes worden niet beter. 

Sterker nog, dance wordt alleen maar weggezet als overlastgevend. De definitie van dance, overigens, 

haalt het college van Wikipedia. Op school mocht ik dat vroeger nooit. Maar dat even terzijde. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Kuik, CDA. 

 

Mevrouw KUIK (CDA): Ja, voorzitter, de SP heeft een draai gemaakt in die zin dat de fractie positief is 

tegenover techno en het er niet meer over heeft dat die feesten wel degelijk door de omwonenden worden 

aangedragen als feesten die het meeste overlast veroorzaken. Wat is daar een visie op? U lijkt nu alleen 

het positieve van techno te willen benadrukken. 

 

Mevrouw TEMMINK (SP): Volgens mij heb ik dat altijd al gedaan, voorzitter, en heeft mijn partij dat 

altijd gedaan heeft en heeft mijn partij daar nooit een draai gemaakt. Die twee dingen kunnen prima hand 

in hand gaan. Er zijn andere oplossingen mogelijk om het geluid tegen te gaan. Daar hebben wij een hele 

reeks aan moties over ingediend. Die zijn helaas niet ondersteund. Maar we hebben altijd positief 

tegenover dancefeesten gestaan. 

 

De heer MOES (PvdA): Ja, voorzitter, een van die moties was, dacht ik, dat het aantal decibellen 

teruggebracht moest worden. Nou, ik praat ook wel eens met een evenementenorganisator en die zegt 

dan: “Nou, een dancefeest met een dB-norm van rond de 40, dat is geen dancefeest.” Als je het 5 dB naar 

beneden zou doen, dan zou de overlast nauwelijks afnemen. Dus wat voor suggesties zijn dat dan? Die 

werken helemaal niet. 

 

Mevrouw TEMMINK (SP): In andere steden zijn dB-normen ook lager. Daar zijn de feestjes ook gewoon 

leuk. Dus het kan eventueel gewoon naar beneden. Daarbij is dit geen op zichzelf staande maatregel, maar 

hebben wij een hele reeks aan maatregelen voorgesteld. 

 

De heer MOES (PvdA): In andere steden is de overlastbeleving ook niet aanzienlijk lager dan in deze 

stad. 

 

Mevrouw TEMMINK (SP): Ja? Daar heeft u onderzoek naar gedaan? 

 

De VOORZITTER: De heer Koops van de VVD wil u nog iets vragen. 
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De heer KOOPS (VVD): Ja, mijn vraag is: u zegt dat er voor de drafbaan nu alleen een beperking is in de 

tijd. Maar volgens mij zijn nog andere beperkingen of elk gevallen veranderingen, namelijk dat de 

drafbaan integraal in het regime van Feesten in Balans is gebracht en dat daar nu ook een basnorm geldt. 

Bent u dat met mij eens? 

 

Mevrouw TEMMINK (SP): Ja, dat klopt. Maar dat is voor ons alsnog te hoog. Als het college niet inziet 

dat dance tegenwoordig de nieuwe popmuziek is, vraag ik het eens van radio 10 Gold over Radio 4 af te 

stappen en gewoon eens een ander kanaal op te zetten. 

Voorzitter, wij hebben het geprobeerd. Op de bewonersavonden voor omwonenden van het Stadspark 

hebben we goed geluisterd. Wij hebben in deze raad moties ingediend om de geluidsoverlast te beperken, 

maar die vormden geen meerderheid. Voor ons is er nog steeds geen bevredigende oplossing voor de 

geluidsoverlast, dus blijven we oordoppen uitdelen, deze zomer. Maar gelukkig hoeven ze nu nog maar 

acht uur in. 

 

De heer MOES (PvdA): Voorzitter, de SP doet zichzelf toch echt tekort. Ze heeft gepleit voor het 

introduceren van een bastonennorm in het Stadspark. Die wens is gehonoreerd, juist om de overlast tegen 

te gaan. En nu doet de SP net alsof het college niet geluisterd heeft? 

 

Mevrouw TEMMINK (SP): Jawel, maar niet genoeg. 

Als laatste, voorzitter, wil ik de warenmarkt noemen. Het gezicht van onze markten, die we als SP altijd 

hebben gewaardeerd en gesteund. Voorvallen als tijdens de intocht van onze goedheiligman waren 

schadelijk voor alle partijen. Daarom zullen we de motie van de PvdA ook van harte ondersteunen. 

Voorzitter, 2014 is een tussenjaar qua evenementenbeleid. Wij dachten dat 2013 dat zou zijn, maar ook 

dit lijkt een verloren jaar. Maar zonder hoop en optimisme en zin in rust en goede feestjes zijn we 

nergens. Dus we kijken met een gezond kritische blik uit naar de voorstellen van het college in de zomer. 

Hopelijk heeft het college geen oordoppen in en wordt eens goed naar de omwonenden geluisterd. En kan 

meteen de radio eens op een ander kanaal. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Wie heeft hier nog iets aan toe te voegen? De heer Koops van de VVD. 

 

De heer KOOPS (VVD): Dank u wel, voorzitter. Je, we blijven erover praten. Dat vind ik ook wel terecht. 

Er zijn ook echt mensen die zich zorgen maken over het evenementenseizoen. Mensen die in de buurt 

wonen en daar veel last van hebben gehad. Ons uitgangspunt was en is dat er een maximale vrijheid moet 

zijn om evenementen te organiseren, maar dat die vrijheid wordt begrensd door de belangen van andere 

mensen. Als die belangen onevenredig worden aangetast, dan is daar het moment om in te grijpen. In die 

zin zijn wij ook blij dat de burgemeester dat gedaan heeft en wel precies op de twee punten die wij ook 

eerder hebben aangedragen, namelijk de duur van de overlast en de bastonen. Dus hiertegen afgezet 

boeken wij echt vooruitgang. We moeten ook kijken, samen met organisatoren en omwonenden, hoe we 

die balans nog verder kunnen verstevigen. 

Ik zei net al dat in de commissie ook is aangegeven dat de drafbaan nu integraal valt onder het regime van 

Feesten in Balans. Dat is ook een verbetering. En dat daar dus nu ook een basnorm geldt. Dat was niet zo. 

Waarschijnlijk is het nog steeds niet streng genoeg, naar de mening van de omwonenden, maar er is in elk 

geval een betere spreiding en een duidelijke kalender tot stand gebracht. Ook een positieve maatregel, 

waar eerder in moties om is verzocht – mensen dienen nu telkens opnieuw moties in, die volgens ons voor 

een deel allemaal al zijn aangenomen of zijn verworpen, op een eerder moment – was het beter inregelen 

en opstellen van de installatie. Ook dat is nu gehonoreerd. Wij zien ook met vertrouwen tegemoet dat daar 

in overleg met partijen op een goede manier maatwerk wordt geleverd. Wij willen er wel voor waken dat 

de regierol van de gemeente niet te betuttelend wordt. Het moet gaan om een type hinder en niet het type 

muziek. Wij hebben dus geen behoefte aan dancevisies. We hebben eerder last van een overdosis aan 

visies. Er moet vrijheid zijn voor het organiseren, we moeten kijken naar het type hinder en het begrenzen 

daarvan. Inderdaad kunnen, als het gaat om spreiding, ook andere locaties bekeken worden. Maar we 

moeten geen verstoppertje spelen, zoals sommige collega’s doen. We moeten ook aangeven wat dat 

betekent voor de huidige locaties. Als je daar het aantal evenementen niet terugbrengt, levert het voor de 

omwonenden nog niets op. 

Tot slot: we zijn erg blij dat de drafsport in beginsel voor de stad blijft behouden. Een mooi voorbeeld 

van zelfredzaamheid. Men gaat zelf voor het onderhoud van de baan zorgen. En een laatste opmerking: 

ook wij vinden dat de warenmarkt een volwaardige plek verdient in het evenementenbeleid. Dank u wel. 
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De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Luhoff, D66. 

 

De heer LUHOFF (D66): Dank u wel, voorzitter. De burgemeester heeft ons, maar ook 

evenementenorganisatoren en zelfs ondernemers in deze stad, verrast. In de commissie hebben we daar al 

over gesproken, dus ik zal er nu niet al te veel over uitweiden. Maar bijzonder was wel dat de 

burgemeester geen antwoord had op de vraag waarom er geen normaal raadsvoorstel was. Dat moest ik 

maar aan de vorige burgemeester vragen. Voorzitter, het gaat hier wel om een aanpassing van kaders, die 

eerder door de raad zijn vastgesteld. Natuurlijk, de burgemeester mag het aantal evenementen in de stad 

beperken. Maar de reden dat wij die regel in onze APVG hebben opgenomen, is om de burgemeester de 

mogelijkheid te geven vanuit zijn taak op het gebied van openbare orde en veiligheid te kunnen ingrijpen 

in deze stad. En als het gaat om het vinden van de balans tussen aan de ene kant feesten organiseren en 

een bruisende stad zijn en aan de andere kant overlast tegengaan, is dit iets wat hier al jarenlang 

onderwerp van discussie is, heel regelmatig. En dat is niet de reden geweest om dat aan de burgemeester 

in zijn eentje over te laten. Voorzitter, wij mogen daar ook iets van vinden. En daarom dat wij, samen met 

Student en Stad een GroenLinks ook een motie indienen om de burgemeester te vragen het besluit terug te 

nemen, zodat het later eventueel, wanneer het echt nodig is, via een normale route kan. 

 

De VOORZITTER: De heer Moes, PvdA. 

 

De heer MOES (PvdA): Wat zouden daar de gevolgen van zijn voor de evenementenkalender van 2014? 

 

De heer LUHOFF (D66): Dat daar nog ruimte is voor een evenement. 

Voorzitter, met het burgemeestersbesluit heeft de burgemeester een uitzondering gemaakt voor dance- en 

housefeesten. Maar waarom nou eigenlijk? Er zijn genoeg redenen om juist de dance-industrie te 

koesteren. Het is een industrie waarin veel geld omgaat en de raad heeft juist wel vaak aandacht gevraagd 

voor jongerencultuur, waar de dance een belangrijk onderdeel van is. Mijn fractie vraagt zich dan ook af 

hoe de gemeente deze industrie kan ondersteunen, bijvoorbeeld door belemmeringen in kaart te brengen. 

In een motie samen met GroenLinks en Student en Stad vragen wij u dan ook om een visie. En dat hoeft 

geen uitgebreide visie te zijn, zeg ik tot de heer Koops, maar een lijst met belemmeringen en wat de 

gemeente eraan kan doen om die weg te nemen zou heel goed zijn. 

Voorzitter, in september hebben wij als raad al gevraagd om alternatieve locaties in kaart te brengen 

voordat wij gingen spreken over een nieuw strategisch evenementenbeleid en dat is nog steeds niet 

gebeurd. Alleen is de Roodehaan nu toegevoegd als mogelijkheid. Vandaar dan ook de motie, ingediend 

door GroenLinks onder andere, om gewoon alle locaties hier rondom de stad eens in kaart te brengen. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Kuik wil, denk ik, nog iets vragen over het vorige punt. 

 

Mevrouw KUIK (CDA): Ja, over het vorige punt. Ik blijf me toch een beetje verbazen dat u de vraag stelt: 

“Waarom nou precies de feesten trance en dance?” Want ook in de inspraak was duidelijk zichtbaar dat 

een heleboel bewoners zeggen: “Waarom die genres? Omdat dat dit de feesten zijn die het meeste 

overlast veroorzaken.” Doet u nou wel iets met de inspraak van de bewoners of niet? Ik blijf me erover 

verbazen. 

 

De heer LUHOFF (D66): Nou snap ik de vraag niet helemaal, met de inleiding. Volgens mij zijn dat twee 

verschillende dingen. Ik vind dance en house, zo is het omschreven door de burgemeester in zijn besluit, 

gewoon een heel slechte manier om criteria op te stellen in een regeling. Volgens mij moet je dat op veel 

objectievere manieren doen. Ja, wat is dance en wat is house? Daar moet Wikipedia dan maar uitkomst in 

bieden. Wikipedia verandert voortdurend, dus ik ben heel benieuwd hoe een rechter daar bij een eventueel 

beroep of bezwaar mee om zou moeten gaan. Wat is nou precies dance en house? Zijn er misschien 

andere stijlen die ook dezelfde tonen en geluidsoverlast veroorzaken? Ik vind het heel arbitrair om zomaar 

een muziekstijl te noemen. Volgens mij kun je daar veel beter objectievere criteria voor bedenken. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Kuik. 

 

Mevrouw KUIK (CDA): Voorzitter, ik snap dat de heer Luhoff heel erg op de procedure zit. Maar wat 

doet u er nu concreet mee? Waar een wil is, is ook een weg. De bewoners geven aan: deze feesten geven 

overlast. U gaat heel erg in de definitie en de controleregels zitten, maar je kunt ook naar de 

mogelijkheden kijken om de omwonenden hierin tegemoet te komen. 
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De heer LUHOFF (D66): Dat is precies wat mijn betoog is geweest in de commissie. Laten we nou niet 

direct allemaal regeltjes gaan verscherpen en aanscherpen. Laten we eens kijken welke mogelijkheden er 

zijn op andere plekken in deze stad om feesten en evenementen te organiseren. Laten we kijken naar 

welke technische mogelijkheden er zijn om overlast door evenementen te beperken. Laten we kijken hoe 

we het beter kunnen communiceren. Nu lezen we weer terug in deze brief, dat er weer wordt onderzocht 

en dat het weer zal worden meegenomen, terwijl we daar al jaren over praten. En nog steeds hebben we 

geen compleet lijstje met alternatieve locaties. We hebben nog steeds geen onmogelijkheden of 

mogelijkheden ten aanzien van technische mogelijkheden om overlast te beperken. Dat willen we eerst 

hebben, juist voordat we aan regeltjes gaan zitten. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Kuik, ik stel voor: voor de laatste keer. 

 

Mevrouw KUIK (CDA): Ja, dan nog een vraag. Vorig jaar september hebben we ook een motie ingediend 

om te kijken naar die alternatieve locaties. U heeft toen tegengestemd. Wat is er dan veranderd? 

 

De heer LUHOFF (D66): Nou, er stonden ook andere dingen in die motie en dat is de reden waarom we 

tegengestemd hebben. Wij hebben toen ook gepleit voor spreiding, kijken of je dat in overleg met 

evenementenorganisatoren kan doen, maar kijk ook naar andere locaties. Dat had niet alleen te maken met 

alleen dat besluit in de motie. 

 

De VOORZITTER: De heer Sijbolts nog en dan mag de heer Luhoff eerst even zijn betoog afronden. 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, dank u. Ik zal het kort houden. Het valt mij op, niet alleen in het 

betoog van de heer Luhoff, maar ook van voorgangers, dat de burgemeester steeds wordt aangesproken 

op het besluit dat hij heeft genomen. Maar nogmaals: volgens mij heeft de burgemeester heel duidelijk 

aangegeven in de commissie dat het eerst een tijdelijk besluit is om de grootste overlast weg te nemen en 

dat we van daaruit verder gaan kijken. Eigenlijk is dat besluit van de burgemeester niet zo hard als dat u 

het doet voorkomen. 

 

De heer LUHOFF (D66): Nou, dat is het wel, want ik heb gevraagd wat de gevolgen zijn als er nog een 

evenementenaanvraag komt. Dan is het gevolg daarvan dat die wordt geweigerd, heeft de burgemeester 

gezegd. Dat is niet wat wij willen. Helemaal niet omdat er nog allerlei andere mogelijkheden zijn om 

overlast te beperken. En het is gewoon ook niet netjes. Het is dan misschien wel voor een jaar, maar dan 

was het nog steeds helemaal niet raar geweest om gewoon direct na afloop van de discussie in september 

de raad een voorstel te doen toekomen. En niet te wachten totdat de evenementenorganisatoren zelf al een 

vergunning hadden aangevraagd, wat nu dus zelfs gebeurd is. 

 

De heer MOES (PvdA): Voorzitter, toch nog even om geschiedvervalsing mogelijk te voorkomen. 

Volgens mij heeft de burgemeester in de commissievergadering, dat zal hijzelf misschien beter kunnen 

uitleggen dan ik, helemaal niet gezegd dat elke nieuwe aanvraag geweigerd gaat worden. Maar dat er 

welwillend gekeken zou worden of er een mogelijkheid gecreëerd kan worden om het toch door te laten 

gaan. Dus volgens mij creëert u nu zelf problemen die er niet zijn. 

 

De heer LUHOFF (D66): Dan heb ik me niet goed uitgedrukt of u heeft niet goed geluisterd. Nee, wat de 

burgemeester zei in de commissie, was volgens mij dat door dit besluit het mogelijk is dat ook een 

evenement geweigerd gaat worden. 

Voorzitter, voor ons staat voorop dat een onderzoek naar eventuele extra evenementenlocaties, maar ook 

naar de technische mogelijkheden meer kans geeft op een betere balans in de stad. Wij verwachten dan 

ook dat dit voor de zomer beschikbaar is. Het lijkt ons logisch dat juist de vraag van het publiek en de 

initiatieven van organisatoren centraal moeten staan in een nieuw evenementenbeleid. Vandaar ook een 

motie waar wij bij op staan. Voorzitter, tot zover. Dank u wel. 

 

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

 

De heer KELDER (PvdD): Dank u wel, voorzitter. Vandaag praten we niet alleen over evenementen. Ik 

sluit me in de woordvoering wat dat betreft wel aan bij de woorden van GroenLinks, als het gaat over 

geluidsoverlastspreiding van evenementen. We hebben al vaker de Noorderzon als voorbeeld genoemd, 
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waarbij er veel livemuziek is en waarbij de overlast qua hoeveelheid niet opweegt tegen het algemeen 

genot. Ook pleit de Partij voor de Dieren zoveel mogelijk voor indoorfeesten, waarbij het geluidsniveau 

zo hard is dat eventuele overlast voor de omgeving veroorzaakt kán worden. We willen ook dat 

Groningen een bruisende stad is en blijft. Dat mag echter nooit, of in ieder geval zo min mogelijk ten 

koste gaan van andere inwoners of groepen in de stad. 

Nu kom ik even op mijn eerste zin terug. Het gaat niet alleen over het evenementenbeleid. We praten ook 

in dit kader over de drafbaan. Dat is de plek waar jarenlang circussen hebben gestaan met wilde dieren, 

die meestal op een gruwelijke wijze zijn gebroken in hun jonge jaren, om vervolgens met slechts een paar 

uurtjes vrijheid per dag kunstjes te vertonen en te laten zien hoe hun onnatuurlijke gedrag tot uiting komt. 

En dat voor een steeds minder welwillend publiek. De Dierenbescherming neemt, net als wij, een 

voorbeeld aan de gemeente Heemskerk. Daar hebben ze al zeven jaar geen circussen meer met wilde 

dieren, omdat ze daar een beleidsregel hebben waarin staat dat ze zelf circussen uitnodigen. Hun ervaring 

is dat er altijd een circus zonder wilde dieren te vinden is. Het gaat immers al jaren goed. Ze overleggen 

ook met circussen dat ze geen wilde dieren meer willen. De gemeente Groningen heeft, volgens ons in 

ieder geval, nog maar een keer een poging gedaan om een diervriendelijk circus aan te trekken. Het hoort 

wat ons betreft bij een moderne gemeente om niet meer mee te doen aan dit soort circussen. Dit is onze 

kans. Laat uw stem horen en ondersteun nogmaals onze motie, die er in feite op neerkomt dat een eerder 

door deze raad aangenomen motie ten aanzien van een voorkeursbeleid, opnieuw aangenomen wordt. Het 

is heel simpel. Wij willen een voorkeursbeleid dat eindelijk actief vormgegeven wordt. Daar heb ik een 

motie voor. Dank u wel. 

 

Motie (11): Beleidsregel circussen zonder wilde dieren (Partij voor de Dieren, GroenLinks) 

 

De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 29 januari 2014 besprekend de 

uitgangspunten voor het Strategisch Evenementenbeleid: 

constaterende dat: 

- ondanks het huidige voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren, circus Belly Wien, 

inclusief wilde dieren, een bezoek aan onze stad bracht; 

- slechts een circus zonder wilde dieren is benaderd om naar Groningen te komen in 2014; 

- na deze mislukte poging geen nieuwe circussen zonder wilde dieren meer zijn benaderd; 

- er nu wel meerdere aanvragen liggen voor circussen met wilde dieren; 

overwegende dat: 

- menselijk vermaak ten koste van dierenwelzijn onwenselijk is; 

- circussen zonder dieren minstens zo vermakelijk kunnen zijn voor toeschouwers; 

- circussen met wilde dieren binnenkort landelijk verboden zullen worden; 

- Groningen als moderne gemeente beter stelling zou kunnen nemen, vooroplopend op deze 

wetgeving en daarbij tegemoetkomend aan de groeiende weerstand onder burgers tegen circussen 

met wilde dieren¹; 

- via een beleidsregel eenvoudig bepaald kan worden dat de gemeente circussen actief uitnodigt op 

zo’n wijze dat geborgd wordt dat er geen circussen met wilde dieren meer komen in Stad 

verzoekt het college: 

- een beleidsregel op te stellen, zoals in de gemeente Heemskerk, waarin wordt bepaald dat 

circussen zonder wilde dieren actief uitgenodigd worden door de gemeente Groningen; 

- bij de uitvoering van deze beleidsregel er zorg voor wordt gedragen dat de voor circussen 

beschikbare ruimte op jaarbasis volledig ingevuld wordt door circussen zonder wilde dieren; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

¹ Voorbeeld: in de gemeente Heemskerk staat het merendeel van de bevolking achter het beleid tegen 

circussen met wilde dieren 

 

De VOORZITTER: De motie maakt deel uit van de beraadslagingen en we gaan naar mevrouw Jongman 

van de ChristenUnie. 

 

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Ja, dank u wel, voorzitter. Dit debat hebben we al heel vaak 

gevoerd. Ik kan herhalen wat wij tot dusver altijd gezegd hebben: wij gunnen iedereen een feestje, wij 

gunnen iedereen zijn rust, zodat hij de volgende dag ook kan werken. En wie kan feesten, kan de 

volgende dag uitrusten als hij niet hoeft te werken. Daar moet je met elkaar een balans in vinden. Het 

evenwicht valt op bepaalde momenten, bepaalde plekken, bepaalde tijdstippen, ten nadele uit van de 

bewoners en de leefbaarheid. Daar zijn wij tot dusver altijd heel duidelijk in geweest. Die balans moet er 
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zijn en moet er komen door middel van het omlaag brengen van het maximum aantal evenementen, het 

omlaag brengen van de dB-norm. En allerlei andere technische maatregelen, waar we het al uitvoerig over 

gehad hebben, kunnen daar ook aan bijdragen. Ik ga niet herhalen wat ik in de commissie heb gezegd. 

Daar wordt het alleen maar heel veel later van en ik ga het al verliezen van iemand aan wie ik gezegd heb 

dat het 21.00 uur gaat worden. Bij dezen: sorry, het gaat niet lukken. Aan de andere kant: we komen er 

ook niet uit met elkaar. We blijven allemaal argumenten wisselen en we overtuigen elkaar niet. We 

worden het niet eens over welke zender er op moet. Daar laat ik ieder voor zich zijn keuze in maken, in 

welke muziekstijl hij aan heeft staan of welke smaak hij heeft. In ieder geval zijn wij voor de bewoners. 

We willen dat die niet overstelpt worden met bepaalde feesten. Daarom, daar eindig ik mee, zijn wij heel 

erg blij met de actie van de burgemeester, want er zijn al zoveel woorden gewisseld. Wij waren eigenlijk 

wel blij dat er eindelijk eens daden gevolgd zijn. 

 

De VOORZITTER: De heer Van Rooij, Student en Stad. 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Voorzitter, zou mevrouw Jongman het een prettige gang van 

zaken vinden als bij andere onderwerpen, waar deze raad verwikkeld is in een diepe discussie, in een 

lange discussie, de burgemeester dan maar de knoop doorhakt, zonder daarbij iets voor te leggen aan de 

raad? 

  

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Dat is natuurlijk een heel andere gang van zaken. Wij hebben er 

uitgebreid over gesproken en de burgemeester heeft aangegeven: “Op basis van debatten die gevoerd zijn, 

heb ik geconcludeerd en heb ik gehandeld” en daar ben ik, nogmaals gezegd, erg blij mee. U heeft daar 

een ander gevoel en andere interpretatie bij. Ik volg de uwe niet, ik volg wat er gewisseld is. We hebben 

gezegd: “Doe daar eens iets aan.” Zodat we niet weer aan het einde van 2014 concluderen dat al die 

mensen weer naar de raad toekomen en zeggen: “Raad, doe er nou eens iets aan. Zorg ervoor dat wij 

minder last hebben, minder overlast hebben. Daar zijn we helemaal klaar mee.” Dus ik ben blij met de 

daden van de burgemeester. 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Voorzitter, mevrouw Jongman eindigde met bewoners die 

zeggen: “Raad, doe er nou eens een keer iets aan”, maar nu is het zo dat de burgemeester er iets aan 

gedaan heeft en dat wij eigenlijk dansen naar de pijpen van de burgemeester. Met alle respect voor u, 

burgemeester. Ik vraag u: zou u het een prettige gang van zaken vinden als het vaker op deze manier zou 

gebeuren? Er is nota bene in september een motie verworpen door deze raad, die verzocht om het 

verkorten van de duur van evenementen. En nu doet de burgemeester dit. U kunt niet zeggen dat dit 

conform de wens van de raad is. 

 

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Nogmaals, we leven in twee werelden. Volgens mij hebben we het 

er duidelijk over gehad. Als tegen de raad wordt gezegd: “Doe er iets aan” en we hebben in september 

uitgesproken: “Doe er wat aan” richting het college, en het college doet wat, dan is het weer niet goed. 

Volgens mij is dat de omgekeerde wereld. U leeft in een andere wereld. U leeft iets meer in een 

feestjeswereld wellicht dan in een bewonerswereld. We moeten er een balans in vinden. Ik heb gezegd: 

daar komen we niet over uit. 

Als iemand kritiek heeft, hoor ik het graag. Ik hoor: “Huh.” 

 

De VOORZITTER: Dat lijkt mij inderdaad kritiek. De heer Luhoff? 

 

De heer LUHOFF (D66): Wij vonden het niet zo’n energieke opmerking. Wat was het? “U leeft 

misschien iets meer in een feestwereld” of zo. 

 

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Dat is heel flauw. Dat ben ik met u eens. 

 

De VOORZITTER: Wij gaan mevrouw Kuik, CDA. 

 

Mevrouw KUIK (CDA): Ja, dank u, voorzitter. Ik kan me wel aansluiten bij de woordvoering van 

mevrouw Jongman. We herhalen dit debat steeds en het is op een gegeven moment ook een beetje een 

plaat die blijft hangen. Wat betreft het strategisch beleid dat we moeten uitwerken, vinden we het prima 

om meer visie te hebben over welk profiel je als stad wilt hebben. Een ratjetoe of een uitstraling die 

klopt? Dat maakt ook nog wel uit voor het imago van de stad. Dit kunnen we alleen maar versterken. We 
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hebben al vaker gezegd: er zijn hier fantastische feesten. Die moeten hier ook zijn. Denk aan de 

noorderzon, Sinterklaas, Proeven in Groningen, Grachtenfestival, maar ook acts als The Rolling Stones. 

Daar zijn allemaal heel positieve reacties op gekomen en er was weinig overlast. Maar er zijn ook feesten 

waar wel overlast van is. Nou, we weten allemaal wel hoe we daarin staan. Ik zou het bijna een beetje 

gekkigheid noemen wat er nu allemaal gebeurt met moties. Er worden nu moties ingediend, bijvoorbeeld 

over die alternatieve locaties, die al echt een keer eerder zijn ingediend. Het college is dit aan het 

uitwerken. Dus wat dat betreft denk ik: waar zijn we nou helemaal mee bezig? 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Temmink, SP. 

 

Mevrouw TEMMINK (SP): Ik kan het niet meer eens zijn met de visie dat die motie al een keer bijna 

precies hetzelfde is ingediend. Maar we zijn nu een jaar verder en er is één locatie bijgekomen. Is het 

CDA ook niet van mening dat dit misschien wat karig is? 

 

Mevrouw KUIK (CDA): Zeker ben ik van mening dat dit te weinig is, maar er is ook door het college 

gezegd dat het nog niet klaar is met het onderzoek. Er wordt nog mee aan de slag gegaan. Dat is ook 

toegezegd. Dus, voorzitter, we komen hier volgens mij ook niet verder in dit debat. We blijven inderdaad 

steken waar we al waren. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Temmink. 

 

Mevrouw TEMMINK (SP): Ziet u dan die motie niet als een goede aanmoediging, zodat het allemaal wat 

sneller gaat? Blijkbaar moet er toch wat druk op de ketel gezet worden. 

 

Mevrouw KUIK (CDA): Nu ja, voorzitter, wat beloofd is moet het college doen. We hebben een keer een 

motie ingediend om moties uit te voeren. Dat wilde ik niet weer doen. Volgens mij is het ook een raar 

signaal naar de Stadjers om weer dezelfde moties te gaan indienen. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. De Stadspartij, de heer Sijbolts. 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dank u wel, voorzitter. Ik zal het niet al te lang houden, want volgens 

mij kan de kijker thuis het inmiddels niet meer volgen. Wij zijn blij met, en we hebben ook wel 

waardering voor het tussentijdse besluit dat de burgemeester heeft genomen ten aanzien van de 

evenementen. Dat heb ik in de commissie ook al aangegeven. Er komt meer spreiding met het nieuwe 

beleid en een beperking van de tijdsduur. Op korte termijn komen al deze besluiten, denken wij, toe aan 

de overlast die de omwonenden ervaren. Er gaan hier nu heel veel moties door de zaal heen. Veel moties 

die volgens mij meer bij de Popvisie horen ook. En ja, als ik zo de discussie volg, zijn wij als raad 

misschien ook een beetje uit balans. Maar goed, dat is dan mijn conclusie. 

 

De VOORZITTER: De heer Van Rooij. 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Voorzitter, we spreken vandaag over het strategische 

evenementenbeleid. En ik begrijp dat de heer Sijbolts het apart vindt dat we moties behandelen die gaan 

over het strategische evenementenbeleid. 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Nou, wat ik daarstraks al zei: er gaan nu ook moties rond die volgens 

mij meer thuishoren in de Popvisie. Het komt op mij wat raar over. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Temmink. 

 

Mevrouw TEMMINK (SP): Maar, voorzitter, is het niet zo dat op het moment dat er een besluit ligt van 

de burgemeester om alleen maar dance- en housefeesten te benadelen, het heel erg lijkt alsof deze scene 

in een kwaad daglicht wordt gesteld? En dat het dus nodig is om daar een tegengeluid tegen te bieden? 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, u noemt het een kwaad daglicht. Ik zie dat niet zo. Bovendien is dit 

toch een besluit waarvan volgens mij de burgemeester al heeft gezegd dat het een tijdelijk besluit is, voor 

dit jaar. Dan denk ik aan de andere kant: wat is nou een jaartje, vergeleken met de jaren dat mensen heel 
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veel overlast hebben ervaren? Dus in dat licht bezien vind ik het besluit dat de burgemeester tussentijds 

heeft genomen niet eens zo heel gek. 

Ik heb nog een aantal vragen eigenlijk, maar dat ga ik nu toch even overslaan. 

 

De VOORZITTER: U hebt nu de kans! Goed. Dank u wel. Dan gaan we naar burgemeester Vreeman 

voor zijn reactie. 

 

Burgemeester VREEMAN: Ja, het is een beetje de discussie die we in de commissie ook hebben gehad. 

Ik zit me de hele tijd af te vragen: hoe kan het dat er zo’n kakofonie van meningen al heel langdurig over 

dit onderwerp in de raad is? Dat is toch heel interessant. Misschien is dit ook wel een afspiegeling van de 

samenleving over dit soort onderwerpen. Wat eigenlijk de zoektocht is geweest, dat heb ik de vorige keer 

ook benadrukt. 

 

De VOORZITTER: De heer Van der Veen, GroenLinks 

 

De heer VAN DER VEEN (GroenLinks): Voorzitter, hoe blikt het college eigenlijk terug op de afgelopen 

twee jaar? Want inderdaad, we herhalen onszelf hier. De discussie hebben we al vaker met elkaar 

gevoerd. Hoe blikt het college terug op dat proces? 

 

Burgemeester VREEMAN: Nou ja, dat er nu dus een duidelijke lijn gaat komen. En dat dit niet door 

iedereen gewaardeerd wordt. Er gaat gewoon een lijn komen, wat mij betreft, als daar een meerderheid 

voor in de raad is. 

 

De heer VAN DER VEEN (GroenLinks): En betekent dit dan dat die lijn het aanwijzingsbesluit is? 

 

Burgemeester VREEMAN: Nee, de lijn is een strategische nota die wij gaan voeren. Maar de lijn hier 

spitst zich heel erg toe op de vraag hoe zich de leefbaarheidsbelangen verhouden en de overlastbelangen 

van inwoners, van onze Stadjers, versus organisatoren, mensen die een leuk feest willen hebben. De 

bruisende stad. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Daar gaat deze discussie over. En dan zien we dat 

sommigen heel erg de autonomie benadrukken van het domein ‘de organisatoren, de feesten, de 

bedrijfsblindheid’. En anderen zeggen: “Nee, de overlastproblematiek is dominant.” En beide belangen 

zijn reëel. De belangen van de insprekers in de commissie zijn natuurlijk reëel. Ze vinden een feestje best 

leuk en nog een feestje kan ook wel, maar het moet niet te gek worden. Dat zijn in mijn ogen zeer 

redelijke mensen. En anderzijds zijn er natuurlijk de mensen die van de feesten houden en van die 

dansstijlen en laten we zeggen, de hele scene eromheen. En die zeggen: “Vrijheid. Er moet gewoon veel 

mogelijk zijn”. En daar zoek ik in redelijkheid, dat is natuurlijk een belangrijke eigenschap, in 

redelijkheid, een balans. Het gaat mij helemaal niet om een opvatting over dance of house of metal of 

hiphop. Dat heb ik de vorige keer ook gezegd. Daar gaat het mij niet om. Het gaat veel meer om de vraag 

dat de mensen die er wonen zeggen dat dit type feest een bepaald type geluid voortbrengt, waarbij vooral 

de hardheid en de bastonen de meeste overlast geven. Ze zeggen ook: “Andere feesten, die dat niet 

hebben, vinden wij geen probleem.” Dus die mensen hebben niets tegen die muziek, maar ze zeggen dat 

de overlast van dit type muziek voor hen zo is dat je op een gegeven moment daar ook wat in moet 

verminderen. Dat is een heel redelijke opvatting. In het debat probeer ik een redelijke tussenweg te 

vinden. Een bruisende stad, die feesten moeten kunnen blijven, maar dan moeten we ze spreiden. Je 

probeert eigenlijk de belasting niet bij een bepaalde bevolkingsgroep neer te leggen. Het moet niet te gek 

lang duren. Acht uur is een heel behoorlijke periode. Drie dagen achter elkaar is ook pittig. Het kan er een 

beetje tussenin. Dan zeg je niet tegen de organisator: “Je mag die feesten niet organiseren.” Dan moeten 

we zoeken naar een andere plek, waar die mensen die niet deelnemen aan het feest, ook een paar keer die 

belasting hebben, waardoor je de feesthoeveelheid gelijk kan houden. Misschien zelfs meer, of minder, 

want het hangt natuurlijk ook van de markt af, van wat er gebeurt. Daardoor spreid je de belasting op de 

bevolking. Dat is in mijn ogen een heel redelijke optie. Het is ook niet betuttelend bedoeld. Misschien 

moeten we daar nog wel keer over discussiëren met elkaar. Wat voor type, wat voor variëteit in feesten je 

wilt voor de uitstraling van je stad, daar kun je best een opvatting over hebben: ik vind dat er ook voor 

oudere mensen iets moet zijn; ik vind dat er ook voor Stadjers die van het levenslied houden wat moet 

zijn; je kunt je allerlei dingen voorstellen. Er zit geen betutteling in, van waaruit wij zeggen dat het een 

mooier is dan het ander. Je kunt er visie over hebben, maar de markt en die dynamiek zal zijn eigen werk 

daarin doen. Het gaat helemaal niet over een vooroordeel tegen die hele dance-scene, integendeel. Dat 

heeft toch ook zijn eigen leukheid en zijn eigen moderniteit, dus dat is helemaal het punt niet. Er zitten op 
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het gebied van verminderen van het lawaai wel een beetje mogelijkheden. Zeker de basnormen die we nu 

hebben. U bent er misschien meer mee bekend dan ik. De heer Moes zei het ook. De mensen geven aan, 

en ik kan dat wel een beetje beamen, want ik ben er een paar keer geweest: als je op die feesten komt, dat 

de muziek zo hard is, dat is gewoon het kenmerk van het feest. Je gaat op in die dreun en dat is het 

kenmerk van het feest. Als je het zacht doet, is het feest voorbij. Dus je kunt daar misschien wel op 

bepaalde punten reguleren, maar je kunt het er niet mee oplossen. Dus je moet accepteren dat er overlast 

is, voorzitter. Dan hebben we dus een spreidingbeleid, waarin we zeggen: “Niet te lang achter elkaar en 

probeer die bastonen een beetje te reguleren. Zorg dat die speakers een beetje goed staan.” Dat is wat je 

probeert. “ Let op de wind.” Maar we moeten de balans tussen overlast, leefbaarheid voor de Stadjers en 

de feestgangers en organisatoren zoeken. En wij hebben die in deze manier gezocht. Ik heb een keer op 

korte termijn een beslissing genomen. 

 

De VOORZITTER: Dat was een punt, zonet. We gaan eerst naar de heer Van Rooij. 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Ja, u begint met een gedicht en uw weelderige taalgebruik kent 

zijn weerga niet. Ik wilde u eigenlijk een vraag stellen over iets wat u een paar minuten geleden zei, 

namelijk: “Wij vinden dat het eerlijk is om ook op andere evenementen terreinen dance-evenementen te 

laten plaatsvinden.” Dat vindt Student en Stad ook. Maar mijn vraag is: vindt u dat het college voldoende 

heeft gedaan om andere locaties te stimuleren voor dance-evenementen? Nou heb ik het dus niet over 

beperkende maatregelen, zoals deze maatregel, maar gewoon over met de organisatoren in gesprek gaan 

om te kijken hoe we hen kunnen bewegen om vrijwillig op een andere evenementenlocatie te gaan zitten. 

 

Burgemeester VREEMAN: Ja, dat proces is gewoon gaande. Ik heb de Roodehaan hier al genoemd en er 

zullen wel weer locaties zijn. Ja, is het genoeg, is het niet genoeg? We gaan die weg wel op. Want als je 

die belasting op het park en de drafbaan wilt verminderen en je de bruisende stad overeind wilt houden, 

moet je wel andere locaties vinden. Anders kan het niet. 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Een vervolgvraag, als dat zou mogen? 

 

De VOORZITTER: Dat mag en dan gaan we daarna naar de heer Luhoff. 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Het verwijt aan deze raad is dus dat deze raad twee jaar lang veel 

praat en nergens toe komt. Maar u heeft, zoals mevrouw Temmink ook aangaf, een jaar geleden al het 

instrument in handen gekregen, uw college dan, los van uw eigen persoon, om andere locaties te gaan 

stimuleren. En daar is dan nu eigenlijk vrijwel niets uitgekomen. Waarom proberen we dan niet even dat 

instrument goed te benutten? Want ik vind dit echt veel te matig. En waarom kijken we dan niet of er dan 

nog noodgrepen nodig zijn? 

 

Burgemeester VREEMAN: Er is helemaal geen sprake van een noodgreep. 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Goed, dat is dan hoe ik dit burgemeestersbesluit noem. Dat is 

dan voor mijn rekening. Maar de vraag blijft staan. 

 

Burgemeester VREEMAN: Nou ja, ik vind het moeilijk om daar verder nog op te antwoorden. We gaan 

bepaalde plekken waar veel van die feesten mogelijk waren, begrenzen. Overigens waren het er niet veel 

meer dan wat we nu van plan zijn, dus het gaat ook maar om wat de markt wil. Het is het niet zo dat er 

honderden van die feesten zijn. De mensen moeten ook denken: komen er genoeg mensen? Is het 

commercieel interessant? Maar daar zetten we een grens op. Niet om de feesten tegen te gaan, maar om 

aan te geven dat ze daar de belasting voor de mensen te zwaar is, als het daar heel veel wordt. Dan zit je 

dus op een bovengrens. En nieuwe aanvragers, die ideeën hebben, moeten we proberen te faciliteren op 

andere terreinen in de stad. En dat zoekproces is gaande. 

 

De VOORZITTER: De heer Luhoff, D66. 

 

De heer LUHOFF (D66): Voorzitter, ik hoor de ene na de andere interessante uitspraak om op te reageren 

en om een vraag over te stellen. Laat ik eerst maar zeggen met de definitie van dance en house. Ik hoorde 

zeggen: “Het gaat om geluid, het gaat om bastonen.” Dat zijn toch redelijk objectieve en meetbare zaken, 

terwijl u bij dance en house niet verder komt dan een Wikipedia-entry. 
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Burgemeester VREEMAN: Nou, de kern is dat de mensen hebben aangegeven, en daar hoef je geen 

muziekkenner voor te zijn, dat dit type muziek in zijn aard, en ook in zijn kracht dus, voor mensen die 

daarbij wonen, de meeste overlast veroorzaakt. Dat wordt door de mensen aangegeven. Misschien is er 

over vijf jaar een ander type muziek dat ook diezelfde overlast veroorzaakt. Dan zullen we hetzelfde 

optreden. De kern is niet de smaak van de muziek, de kern is de mate van overlast die die muziek 

veroorzaakt. En daarom hebben we het zo benoemd, omdat die feesten door de mensen worden 

aangegeven als zijnde de feesten die zij als het meest belastend ervaren. Ze zeggen: “Er zijn ook andere 

feesten in het park. Daar zult u ons niet over horen.” Ze willen ook laten merken dat het ze niet gericht is 

tegen feesten. Het is gericht tegen feesten die een zware gehoor- en lawaaibelasting hebben. Dat is de 

kern. En dan noemen ze deze twee als voorbeeld en ik denk dat ze daar gelijk in hebben. 

 

De heer LUHOFF (D66): Het zijn voorbeelden? 

 

De VOORZITTER: Ik denk dat de burgemeester zich niet duidelijker kan uitdrukken dan hij gedaan 

heeft. 

 

Mevrouw TEMMINK (SP): Voorzitter, mag ik er toch nog een vraag over stellen? 

 

De VOORZITTER: Ja. Ik ga naar mevrouw Temmink. 

 

Mevrouw TEMMINK (SP): Ik kan een heel eind meegaan in de woorden van de burgemeester. Ik kan mij 

voorstellen dat deze feesten meer overlast verzaken dan een ander feest. Maar daar gaat het volgens mij 

niet om. Het gaat erom welk beeld je als stad afgeeft naar die hele dance-scene, door alleen maar te 

zeggen en te benadrukken dat het overlast veroorzaakt. Als daar iets positiefs tegenover zou staan, zoals 

een goede dancevisie, dan zou het veel minder erg zijn. Nu wordt het alleen maar weggezet alsof het 

overlastgevend is. Ik denk dat dat wel kwalijk is. Ongeacht of het daadwerkelijk overlast geeft, gaat het 

erom welk beeld je wilt neerzetten. Ik denk dat dancemuziek wel heel belangrijk is voor de economische 

en culturele ontwikkeling. Is de burgemeester het dan niet met mij eens dat het goed is om daar ook een 

positief geluid tegenover te zetten? 

 

Burgemeester VREEMAN: Nou, ja, dit is gewoon een kwestie van smaak. Ik ben er helemaal niet voor 

dat wij een dancevisie ontwikkelen. Wij hebben toch ook geen toneelvisie? 

 

Mevrouw TEMMINK (SP): Wij hebben toch een Popvisie? 

 

Burgemeester VREEMAN: Nou, een Popvisie in de faciliterende zin. Maar niet in de stijlen die er 

uitgevoerd worden. Ik zou die motie ook echt ontraden, dat wij op al die culturele gebieden eigen visies 

gaan ontwikkelen. Dat zie ik helemaal niet zitten. U heeft zelf net een hele discussie gevoerd, 

gisterenavond, over ruimte geven en niet betuttelen. Dus je geeft ruimte aan initiatieven, je faciliteert ze 

alleen om de belasting naar de mensen niet te zwaar te laten worden, maar verder is er ruimte. Over drie 

of vier jaar is er een andere muziekstijl belangrijk. Ik zou willen zeggen: we hebben zoveel ruimte, zoveel 

mogelijkheden, in de faciliterende zin, maar ik zou mij helemaal niet willen uitspreken over de aard van 

die muziek of wat dan ook. Dat is juist aan de mensen zelf en aan de jeugd, aan de nieuwe generatie die 

dat zelf doen. Een Popvisie heeft veel meer te maken met de vraag hoe wij die muziek faciliteren, maar is 

veel minder een opvatting over de soort muziek zelf. 

 

De VOORZITTER: De heer Van der Veen, GroenLinks. 

 

De heer VAN DER VEEN (GroenLinks): Voorzitter, mag ik een laatste vraag stellen? Bij de dancevisie 

zeg je natuurlijk ook als Groningen stad wat je uiteindelijk wilt met de dance-industrie. Er gaat ontzettend 

veel geld in om. Duizenden bezoekers vanuit de stad – we zijn de jongste stad van Nederland – gaan naar 

dat soort feesten. Ik geloof ook niet dat ik zo geïnteresseerd ben in de smaak van het college over dance. 

Het gaat er veel meer om wat je samen in deze stad wilt op het gebied van de dance-industrie. Dat je dat 

uitstraalt, dat je met elkaar vraagt: “Waar gaan we al die feesten organiseren? Wat willen we daarvoor 

regelen? Wat moeten we doen binnen de vergunningensfeer?” Dat moet in zo’n dancevisie komen te 

staan. Het interesseert mij eerlijk gezegd niet veel of het college daar wel of niet van houdt. 
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Burgemeester VREEMAN: Goed. Ik ga wat preadviezen maken bij de moties. Het is natuurlijk ook wel 

zo dat er nu wel een beetje een Popvisie gaande is, rond EuroSonic en zo, maar dat het eigenlijk altijd om 

facilitering gaat. Hoe faciliteer je? Waar zijn podia? Wat voor mogelijkheden zijn er? Je zegt daarin 

eigenlijk heel weinig over wat je als smaak dominant vindt. Dit is een industrie, maar je hebt natuurlijk 

heel veel in de culturele wereld. Er zijn bepaalde industrieën en als je als stad een diversiteit wilt en je 

wilt een cultureel bruisende stad zijn, dan zit je meer te denken over wat je kunt faciliteren om dat 

karakter te krijgen. En dance is daar een factor van. Maar er zijn natuurlijk nog heel andere ook. Ballet is 

er ook en klassieke muziek en je hebt natuurlijk een hele wereld, een hele waaier aan dingen die je wilt 

stimuleren en faciliteren. 

Dan de moties. Ik begin bij motie 5. Dat is mijn eigen besluit intrekken. Nou, als ik ‘ja’ zou zeggen, zou 

je beginnen te lachen, denk ik, mijnheer Van Rooij. Of niet? 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Dan zou ik u heel erg waarderen. 

 

Burgemeester VREEMAN: Ja, dat zou je heel erg waarderen, ja. Nou, ik ga het niet doen. 

Dan de motie van Student en Stad, D66 en GroenLinks. Die gaat erom dat je alleen het uitgangspunt 

vanuit het publiek en de organisatoren neemt. Ik heb dus gezegd dat we een afweging maken, met ook de 

belangen van de inwoners. En daarom raad ik deze motie af. 

Dan is er een motie van GroenLinks, Student en Stad, PvdA, SP en D66, dat wij een visie moeten hebben 

op de dance-industrie. Ik heb net aangegeven dat ik daar geen voorstander van ben. 

Dan hebben we een motie aangenomen om verder door te zetten met in kaart te brengen waar 

mogelijkheden zijn voor evenementen die ook belastend zijn. Daar ben ik voorstander van. Dat moeten 

we gewoon doen. Daar moeten we mee doorgaan en daar zijn we ook mee bezig. 

De mensen meer informeren wat hun te wachten staat. Dat ze echt weten, wanneer het begint en wanneer 

het eindigt. De website bijwerken. Ik ondersteun deze motie. 

Dan met de markt meer overleggen, daar zijn we ook wel mee bezig. Dat is natuurlijk nog wel een pittig 

proces want er zit ook wel een behoorlijke belangenconfrontatie bij, soms. Maar dat moeten we natuurlijk 

wel doen, want de warenmarkt is ook een groot goed in onze stad. We moeten proberen een goed 

compromis met ze te bereiken tussen evenementen en de markt. 

De volgende motie gaat over de dieren en het circus en die is voor mijn collega Seton 

 

De VOORZITTER: Wethouder Seton. 

 

Wethouder SETON: Ja, voorzitter, dank u wel. Een bekende discussie met de Partij voor de Dieren over 

de circussen. Ik ga even de motie langs. Ik heb wel wat moeite met de eerste overweging. Ik weet niet hoe 

die bedoeld is, maar er staat “menselijk vermaak ten koste van dierenwelzijn is onwenselijk”. Dat vindt 

het college ook. Maar we hebben u in de brief die wij gestuurd hebben over circussen met dieren in het 

Stadspark, laten zien dat wij toen een inspectie hebben aangevraagd voor circus Belly Wien, met de 

Voedsel- en Warenautoriteit. Er is een dierenarts geweest, de brandweer en toezicht van de gemeente in 

de vorm van iemand van vergunningverlening en handhaving en toen is vastgesteld dat er op het gebied 

van dierenwelzijn geen tekortkomingen waren. Waar dit suggereert dat wij als college circussen zouden 

toestaan waarbij het dierenwelzijn in het geding is, heb ik wat moeite met die zin. Als u in het algemeen 

bedoelt: uw definitie van dierenwelzijn, dan is het gewoon uw opvatting. 

 

De heer KELDER (PvdD): Voorzitter? 

 

De VOORZITTER: Ja, heel kort, want ook deze discussie hebben we wel eens eerder gevoerd, volgens 

mij. De heer Kelder. 

 

De heer KELDER (PvdD): Ja, maar er zit een feitelijke onjuistheid in. Kijk, de inspectie constateert op 

dat moment dat de dieren een goed welzijn hebben, omdat ze genoeg te eten hebben en genoeg kunnen 

rondlopen. Maar is het college het niet met me eens dat, voordat die dieren daar stonden en die kunstjes 

konden doen, ze een enorme strijd hebben moeten leveren? Ze zijn gebroken om van een wild dier een 

soort gedomesticeerd dier te worden. Daarnaast is het alleen maar een momentopname. Die beesten staan 

dus 21 uur per dag aan een keten vast, maar waarschijnlijk niet op het moment dat de inspectiedienst 

komt controleren. Wat vindt u daar dan van? 
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Wethouder SETON: Het is altijd een momentopname, voorzitter, maar ik houd mij vast aan wat de 

inspectie daar gezegd heeft. En uw zin bij “overwegende dat …” zou iets anders kunnen suggereren. Dat 

wil ik alleen maar tegenspreken. 

U vraagt om, net als in Heemskerk, een dergelijke beleidsregel op te stellen. Ik vind dat het gevaarlijk kan 

zijn om de mening van de bevolking van een andere gemeente als argument voor uw motie te gebruiken. 

In de gemeente Heemskerk is ook een hondenbelasting. Nou, daar bent u geloof ik niet zo van. Dus ik 

begrijp de redenering “omdat het in Heemskerk zo gevoeld wordt, moet het hier ook” gewoon niet. Dat is 

de kleine 1, onderaan uw motie. Dan over hoe het hier feitelijk gaat. Er is inderdaad gezocht, op basis van 

het voorkeursbeleid, naar circussen zonder wilde dieren. Dat geeft u ook aan in de motie. Dat is niet 

gelukt. Zij wilden compensatie voor kosten en daar willen wij niet in meegaan. En vervolgens hebben 

zich andere circussen gemeld en omdat we het niet kunnen verbieden, moeten we wel serieus ingaan op 

dat soort aanvragen. Dat lijdt er hoogstwaarschijnlijk toe dat Belly Wien hier dit jaar komt met een giraf. 

En dat is het dan ook. Het goede nieuws, vanuit uw verzoek, is dat de staatssecretaris nu heeft aangegeven 

dat er komende maand een voorstel naar de Tweede Kamer gaat om de circussen met wilde dieren te 

verbieden, zoals ook in het regeerakkoord stond. Dat zou oorspronkelijk al veel eerder zijn gekomen, 

maar volgende maand wordt dat voorstel waarschijnlijk aan de Tweede Kamer aangeboden. Dan zou het 

heel goed kunnen zijn, als dit uiteindelijk een meerderheid krijgt, dat vanaf volgend jaar er geen circussen 

met wilde dieren meer mogen. En dat geldt dan ook voor de stad. Wat hier gevraagd wordt, kunnen wij 

nu niet doen, dus in die zin moet ik de motie ontraden. 

 

De heer KELDER (PvdD): Voorzitter? 

 

De heer MOES (PvdA): Voorzitter? 

 

De VOORZITTER: Nee, nee, nee. We zijn hier bezig de motie te behandelen en het advies van het 

college is duidelijk en daar wou ik het maar bij laten. 

 

De heer MOES (PvdA): Dan mag ik er geen vraag over stellen? 

 

De VOORZITTER: Nee. 

 

De heer MOES (PvdA): Dan wil ik graag een tweede termijn. 

 

De VOORZITTER: Dan gaan we een tweede termijn doen. Ik zie het lampje van de heer Kelder ook 

alweer branden. Dan begin ik even bij de heer Kelder. 

 

De heer KELDER (PvdD): Ja, waarom kunnen we dan niet op uw laatste opmerking reageren? Er is hier 

gewoon een motie aangenomen in deze raad. Het CDA zei net al: “Wij moeten moties uitvoeren die 

aangenomen zijn”. En als er een keer een benadering is geweest naar een circus om te gaan kijken, als er 

een keer een poging is ondernomen om te bekijken of we een circus kunnen krijgen waar geen wilde 

dieren in zitten, vind ik dat geen uitvoering van een motie die is aangenomen. De meerderheid van deze 

raad heeft gezegd: “Wij willen geen circussen met wilde dieren. Wij willen voorkeursbeleid voor 

circussen zonder wilde dieren.” Wat mij betreft gaan we deze motie niet uitvoeren, maar dan wil ik 

gewoon van u horen dat we de vorige motie gaan uitvoeren. Dat is gewoon tot nu toe niet gebeurd. Als u 

dat zegt, trekt ik deze motie gelijk in, in overleg met GroenLinks. 

 

De VOORZITTER: De heer Moes, Partij van de Arbeid. 

 

De heer MOES (PvdA): De PvdA is een brede volkspartij, vandaar dat een deel van mijn fractie in ieder 

geval geïnteresseerd is in een vraag of die überhaupt technisch uitvoerbaar is. En als het antwoord daar 

‘ja’ op is, dan hebben we iets te overwegen. Als het antwoord daar ‘nee’ op is, dan nemen we eigenlijk 

een wassen neus aan, als we dat zouden doen. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Verder nog iemand, op dit moment, voor ik wethouder Seton nog even 

de kans geef? Nee? Dan gaan we weer naar wethouder Seton. Ga uw gang. 

 

Wethouder SETON: Voorzitter, dank u wel. Dan moeten we even heel precies naar het verzoek kijken, 

want het verzoek is om een beleidsregel op te stellen, waarin wordt bepaald dát … En de heer Kelder 
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heeft ook gezegd dat dit ook is wat al eerder is gezegd. U bent niet tevreden met de uitvoering. Het 

tweede verzoek is dat bij de uitvoering van de beleidsregel er zorg voor wordt gedragen dat de voor 

circussen beschikbare ruimte volledig wordt ingevuld door circussen zonder wilde dieren. Ja, dat kan dus 

niet. Wij kunnen geen verbod op circussen met wilde dieren uitvoeren. Dan begrijp ik het verkeerd. Maar 

ik lees het zo: u zegt dat die op jaarbasis volledig wordt ingevuld door circussen zonder wilde dieren. Dus 

dan is er geen ruimte voor circussen met wilde dieren. Dan moet je genoeg aanvragen hebben om dat te 

doen. Ik kan andere aanvragen niet tegenhouden. Er zijn circussen met wilde dieren, die tegen ons 

zeggen: “Wij willen in uw gemeente, op de drafbaan, het circus hebben.” Dat kan ik niet tegenhouden, 

ook niet met het voorkeursbeleid. Ik zou dat tegen kunnen houden met een verbod, maar dat verbod mag 

niet. Dat verbod mag misschien vanaf volgend jaar, als de Tweede Kamer het verbod op circussen met 

wilde dieren aanneemt. 

 

De heer KELDER (PvdD): U kunt toch zeggen: “We hebben een voorkeursbeleid hier.” Dat kunnen 

andere gemeentes ook. Wij hebben een voorkeursbeleid, dus onze voorkeur gaat uit naar circussen zonder 

wilde dieren. 

 

Wethouder SETON: Nee, dat hebben we destijds, toen we dat bespraken ook gewisseld. Ik zei: “Zodra 

het voorkeursbeleid feitelijk op een verbod gaat lijken, redden we dat niet bij de rechter.” Wat u nu 

voorstelt is de facto een verbod op wilde dieren. Dat kan ik gewoon juridisch niet hard maken. 

 

De VOORZITTER: Volgens mij kan het niet veel duidelijker dan wethouder Seton nu zegt. Of is iemand 

het niet met mij eens? Dan kunnen we nog een vraag of opmerking doen. Maar ik geloof niet dat dit het 

geval is. Dan kunnen we gaan stemmen over de moties. 

 

De heer MOES (PvdA): Voorzitter, wij willen heel graag even een minuutje schorsen. 

 

De VOORZITTER: Dat kan. Een minuut? Nou, laten we dan maar twee, drie minuten doen, want anders 

redt u het toch niet. De vergadering is geschorst. 

 

(Schorsing 21.05 uur – 21.10 uur) 

 

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Ik begrijp dat er inmiddels behoefte is aan een overzicht 

van de spreektijden. Dat zal zo wel geprojecteerd worden. Maar ik denk dat het goed is dat wij overgaan 

tot stemming, behalve wanneer de PvdA nog iets kwijt wil naar aanleiding van de schorsing. Maar dat 

lijkt niet het geval te zijn. Ja, toch wel? De heer Moes. Ga uw gang. 

 

De heer MOES (PvdA): We kunnen stemmen. 

 

De VOORZITTER: We kunnen stemmen. Dan beginnen we met motie 5. Dat is de motie Say yes to 

TechNo en die vraagt om intrekking van het burgemeestersbesluit. Zijn er stemverklaringen? Mevrouw 

Temmink, SP. 

 

Mevrouw TEMMINK (SP): Ja, voorzitter, wij zitten in een lastig parket met deze motie. We zijn niet blij 

met de gang van zaken. We zijn ook niet blij met alle punten uit het besluit. Maar we hopen dat met de 

andere moties die hopelijk worden aangenomen, het beeld over dancemuziek in ieder geval wordt 

bijgesteld. En omdat in dit besluit toch staat dat de duur verkort wordt, zullen wij deze motie niet steunen. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Iemand anders nog? Mevrouw Kuik, CDA. 

 

Mevrouw KUIK (CDA): Ja, voorzitter, we zullen deze motie niet steunen, omdat het juist ongewenste 

concentratie voorkomt. We zullen zien of de burgemeester de meerderheid goed heeft begrepen. 

 

De VOORZITTER: Dat was het, wat de stemverklaringen betreft. Dan gaan we stemmen over motie 5. 

Wie steunt motie 5? Dat zijn de fracties van D66, GroenLinks en Student en Stad, waarmee de motie is 

verworpen. 

Dan gaan de door met motie 6. Dat is de motie Strategisch evenementenbeleid. Zijn er stemverklaringen? 

De heer Moes, PvdA. 
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De heer MOES (PvdA): Ja, voorzitter, wij lezen de motie zo: is het een keuze voor ‘big is beautiful’ of is 

het een motie van ‘voor elk wat wils’? Wij kiezen voor ‘elk wat wils’ en we zullen dus tegen deze motie 

stemmen. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Kuik, CDA. 

 

Mevrouw KUIK (CDA): Voorzitter, niet de aard of categorie is leidend. Nou, de aard speelt wel een rol in 

die overlast. Vandaar dat wij ook niet zullen meestemmen met deze motie. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Jongman, ChristenUnie. 

 

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Ja, wij missen het deel vanuit de bewoners geredeneerd en we 

zullen daarom deze motie ook niet steunen. 

 

De VOORZITTER: De heer Sijbolts, Stadspartij. 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dank u, voorzitter. Ik kan mij aansluiten bij de ChristenUnie en het 

CDA. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Wij gaan stemmen over motie 6. Wie steunt motie 6? Dat zijn de fracties 

van D66, de VVD, de SP, Student en Stad en GroenLinks. En dan gaan we even tellen, want dit is weer 

een interessante combinatie. 

Wij denken dat ze is aangenomen met 20 stemmen voor. 20! Aangenomen, inderdaad. Motie 6 is 

aangenomen. 

Wij gaan door naar motie 7. Zijn er stemverklaringen over motie 7? De heer Sijbolts, Stadspartij. 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Voorzitter, zoals ik al in mijn betoog zei, vinden wij dat dit beter past in 

de Popvisie. De focus ligt te veel op een bepaalde categorie. Wij zullen deze motie daarom niet steunen. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Jongman, ChristenUnie. 

 

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Voorzitter, wat ons betreft is een visie niet nodig. We laten het 

graag, in de lijn waar we het gisterenavond over gehad hebben, aan de stad en aan de dance-scene zelf 

over. 

 

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

 

Mevrouw KUIK (CDA): Voorzitter, we kunnen ons ook aansluiten bij de woordvoering die gedaan is 

door de burgemeester en we zullen deze motie niet steunen. 

 

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

 

De heer KELDER (PvdD): Ik wil graag verwijzen naar 1953, toen in Liverpool ook geen besluit is 

genomen over de Merci Beat. Die is gewoon ontstaan vanuit de Beatles zelf. Zo wil ik eigenlijk ook 

kijken naar de dancevisie. Ik denk dat je daar geen visie voor hoeft te ontwikkelen. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan gaan we stemmen over motie 7. Wie steunt motie 7? Dat zijn de 

fracties van D66, de SP, GroenLinks, de PvdA, Student en Stad. Dan gaan we weer even tellen. Die is 

aangenomen. Het begint te wennen. Motie 7 is aangenomen. 

We gaan naar motie 8. Stemverklaringen over motie 8? Mevrouw Kuik, CDA. 

 

Mevrouw KUIK (CDA): Voorzitter, al eerder is gezegd dat er al eerder een dergelijke motie is ingediend 

over alternatieve locaties. Bovendien is die veel breder en niet beperkt tot een aantal locaties. Vandaar dat 

wij die motie voldoende vinden. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Koops, VVD. 
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De heer KOOPS (VVD): Voorzitter, wij hebben die oude motie er ook nog eens even bij gepakt. Wij zien 

toch verschillen, dus wij zullen deze motie steunen. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. We gaan stemmen over motie 8. Oh, mevrouw Jongman, ChristenUnie. 

 

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Ja, dank u, voorzitter. Wij hebben ook die vorige motie gesteund. 

Die had eigenlijk genoeg moeten zijn, omdat daar hetzelfde in gevraagd is. Maar om het 

evenementenbeleid toch nog enigszins ter wille te zijn, en anders te kijken of er toch nog iets meer 

mogelijk is, zullen wij deze motie wel steunen. 

 

De VOORZITTER: Dat waren de stemverklaringen. Dan gaan we stemmen over motie 8. Wie steunt 

motie 8? Deze is een beetje makkelijker, want die wordt gesteund door de gehele raad, behalve het CDA. 

Daarmee is de motie aangenomen. 

Motie 9 dan, ‘informeer de buurt’, van de PvdA. Zijn er stemverklaringen? De heer Koops, VVD. 

 

De heer KOOPS (VVD): Nou, de indiener gaf zelf eigenlijk al aan dat zij overbodig is. Dus daarom 

zullen wij haar niet steunen. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Temmink, SP. 

 

Mevrouw TEMMINK (SP): Ja, voorzitter, volgens mij is ze niet overbodig, omdat de spreker volgens mij 

aangaf dat het zou moeten gebeuren en dat het in die zin overbodig zou moeten zijn, maar het op dit 

moment niet is. Wij denken niet dat deze motie per se de geluidsoverlast gaat oplossen, maar we denken 

wel dat ze kan bijdragen aan de tolerantie, dus wij gaan voorstemmen. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dat was het. Dan gaan we stemmen over motie 9. Wie steunt motie 9? 

Dat is de gehele raad, maar deze keer minus de VVD, waarmee deze motie is aangenomen. 

Dan gaan we naar motie 10, ‘ruimte voor de warenmarkt’. Stemverklaringen? De heer Sijbolts, 

Stadspartij. 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Voorzitter, het had bijna mijn motie kunnen zijn. Dezelfde inhoud in elk 

geval. Dus de Stadspartij zal deze motie steunen. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Nog andere stemverklaringen? Dat is niet het geval. Wie steunt 

motie 10? Dat is in dit geval echt de hele raad, waarmee de motie is aangenomen. 

Dan hebben we tot slot motie 11. 

 

De heer KELDER (PvdD): Voorzitter? Ik wil deze motie graag hoofdelijk in stemming brengen. 

 

De VOORZITTER: Een hoofdelijke stemming over de wilde dieren. Dan gaan wij daar even de 

voorbereidingen toe treffen. We gaan eerst nog even de stemverklaringen doen. Daar kunnen we wel mee 

beginnen, terwijl de griffier even de lijst zoekt. Wie? De heer Luhoff, D66. 

 

De heer LUHOFF (D66): Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ons vinden in het huidige voorkeursbeleid 

van de gemeente en de moeilijkheden met het uitvoeren van deze motie willen we de gemeente dan ook 

besparen. Dus wij zullen niet instemmen met deze motie. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. De SP, mevrouw Temmink. 

 

Mevrouw TEMMINK (SP): Namens mijn hele fractie kan ik zeggen dat wij ons kunnen vinden in de 

uitleg van het college. En we sluiten ons aan bij de woordvoering van D66. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Koops, VVD. 

 

De heer KOOPS (VVD): Ja, voorzitter, dank. De vorige keer hebben wij wel ondersteuning gegeven voor 

de voorrangspositie, maar het actief benaderen van circussen zien wij niet als een kerntaak van de 

gemeente. Zeker niet als de bedoeling daarvan is om circussen uit te sluiten. Dus wij zullen deze motie 

niet steunen. 
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De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Sijbolts, Stadspartij. 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dank u, voorzitter. Nou, we lezen de motie in de geest van de motie die 

wij eerder hebben gesteund over het voorkeursbeleid, dus daarom zullen wij deze motie nu wel steunen. 

 

De VOORZITTER: De heer Moes, PvdA. 

 

De heer MOES (PvdA): Ja, voorzitter, ik zei al: wij zijn een brede volkspartij. Zes leden van mijn fractie 

zullen deze motie niet steunen, want die genieten van circussen met wilde dieren en vinden dat ook prima. 

Drie leden van mijn fractie vinden dat wilde dieren niet gemaakt zijn om in circussen op te treden. Dus 

wij zullen verdeeld stemmen. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Jongman, ChristenUnie. 

 

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Voorzitter, de motie was technisch niet uitvoerbaar en de uitleg 

van het college, daar kunnen wij ons in vinden. En laten we ook vooral de landelijke wetgeving 

afwachten, zonder daar nu al op vooruit te lopen. 

 

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

 

Mevrouw KUIK (CDA): Daar sluit ik mij bij aan. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan hebben alle fracties die dat mogen doen, volgens mij een 

stemverklaring uitgebracht. Dan gaan we stemmen. De griffier leest de namen voor en u wordt verzocht 

luid en duidelijk ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen. 

 

De GRIFFIER: Voor of tegen. 

 

De VOORZITTER: ‘Voor’ of ‘tegen’. 

 

De GRIFFIER: 

De heer MOES (PvdA): Voor. 

De heer LOOPSTRA (PvdA): Tegen. 

De heer EVENHUIS (VVD): Tegen. 

De heer SPAKMAN (PvdA): Tegen. 

De heer VAN DER VEEN (GroenLinks): Voor. 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voor. 

De heer KOOPS (CDA): Tegen. 

Mevrouw VAN LENTE (PvdA): Voor. 

Mevrouw BROUWER (PvdA): Tegen. 

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Tegen. 

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Tegen. 

De heer KOOPS (VVD): Tegen. 

De heer DIJK (SP): Tegen. 

Mevrouw TEMMINK (SP): Tegen. 

Mevrouw VAN DIJK (SP): Tegen. 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Voor. 

Mevrouw RIEMERSMA (Stadspartij): Voor. 

De heer VERHOEF (CU): Tegen. 

Mevrouw POSTMA (GroenLinks): Voor. 

De heer LUHOFF (D66): Tegen. 

De heer BENJAMINS (D66): Tegen. 

De heer NOLLES (GroenLinks): Voor. 

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Tegen. 

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Tegen. 

De heer KELDER (PvdD): Voor. 

Mevrouw COPINI (D66): Tegen. 
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Mevrouw KUIK (CDA): Tegen. 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Voor. 

De heer DE ROOK (D66): Tegen. 

De heer MAAT (Stadspartij): Voor. 

De heer BALDEW (PvdA): Tegen. 

De heer SIPMA (VVD): Tegen. 

Mevrouw ENTING (PvdA): Tegen. 

Mevrouw DEKKER (PvdA): Voor. 

De heer BLOM (VVD): Tegen 

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Voor. 

De heer JAGER (VVD): Tegen. 

 

De VOORZITTER: Wij komen op 24 stemmen tegen en 13 voor, waarmee de motie is verworpen en 

waarmee ook dit agendapunt is afgehandeld. Dank u wel. 

 

(Burgemeester Vreeman neemt het voorzitterschap weer over) 

 

8.b: Kerntakendiscussie, met als doel: 

- politiek statement van de fracties richting verkiezingen; 

- advies richting nieuwe raad. 

Onderliggende stukken: 

- referentiekader van het college; 

- impressie van de expertmeeting; 

- collegebrief inclusief presentatie 11/9/13; 

- verslag van de discussie in commissie F&V 18/9/13; 

- collegebrief Resultaten onderzoek naar innovatie-en besparingsmogelijkheden (benchmark); 

- de IPW doctrine: pleidooi voor een waardegedreven publieke zaak; 

- informatie over het regiemodel Amersfoort. 

 

De VOORZITTER: Goed, we gaan verder met de kerntakendiscussie. We hebben de spreektijden even 

geprojecteerd. Het kan nog wel vrij laat worden. Wie wil het woord voeren? Wie durft als eerste? Ja, 

mevrouw Koebrugge. 

 

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Goed dat wij hier eindelijk over praten. Dat doen we vanwege de 

bezuinigingen, omdat het pure noodzaak is. Maar, zoals u weet had de VVD dit debat al veel eerder 

willen hebben. We zouden dan ook niet willen dat de keuzes die wij gaan maken alleen maar gebaseerd 

zijn op financiële noodzaak. Uit rapporten blijkt dat er, ondanks uitspraken van eerdere colleges over de 

zogenaamde hoge mate van efficiency, waar de gemeente mee opereert, nog veel te winnen is. Wij 

verwachten van dit college dat het voortvarend verdergaat op de ingeslagen weg en met de 

organisatieverandering. Morgen haalt de wethouder symbolisch de dienstnamen weg. Dit debat komt 

daarom op een mooi moment. Wij hebben veel achtergrondinformatie ontvangen, interessante 

benchmarks, een boeiende evaluatie van Let’s Gro, en een expertmeeting, begin deze maand. We hebben 

de benchmarks bestudeerd en daaruit komt een diffuus beeld. De ene, wat vroeger een dienst heette, doet 

het beter dan de andere. Wij zijn dan ook blij dat het dienstenmodel wordt opgeheven, zodat er 

daadwerkelijk sprake zal zijn van een gemeente en niet langer van meerdere afzonderlijke eilandjes. Wij 

gaan ervan uit dat de minder functionerende onderdelen zich optrekken aan de betere, en niet andersom. 

Voorzitter, het is volstrekt duidelijk dat de VVD vindt dat de gemeente minder taken zelf hoeft te doen. 

Daarom willen wij goed kijken naar wat kan worden uitbesteed en wat echt een taak is die alleen door de 

gemeente kan worden uitgevoerd. Bij iedere uitbesteding staan wij voor goede regelingen voor de 

betrokken ambtenaren en goede afspraken met betrekking tot de overgang van het personeel. 

 

De VOORZITTER: De heer Gijsbertsen. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, begrijp ik dat de definitie van de VVD van een 

kerntaak is: een taak die uitsluitend door de gemeente zou kunnen worden uitgevoerd? 

 

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Ik draai het eigenlijk om. Wat alleen door de gemeente uitgevoerd kan 

worden, zou de gemeente moeten doen. Daarnaast moeten we bekijken wat er kan worden uitbesteed. Als 
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het niet nodig is het zelf te doen, dan zou je inderdaad moeten gaan kijken naar het uitbesteden van de 

taken. Onze ambitie is ook een efficiëntere overheid. Kleiner en actiever. Zo krijgen de Stadjers en de 

ondernemers meer de kans om een bijdrage te leveren aan onze mooie stad. Een aantal criteria voor de 

VVD: wanneer anderen het beter kunnen, bijvoorbeeld duurzamer, of als het geen essentiële 

overheidstaak is. Het verstrekken van paspoorten, bijvoorbeeld, is daadwerkelijk een taak die alleen door 

de overheid gedaan kan worden. En als het goedkoper kan. Op basis van informatie zoals we die nu 

hebben en rekening houdend met genoemde criteria, lijkt het ons logisch dat we gaan kijken op welke 

wijze het ingenieursbureau grotendeels zelfstandiger verder kan. De VVD wil dat problemen in de markt 

worden gezet en geen kant-en-klare oplossingen. En we willen graag weten welke mogelijkheden 

marktpartijen zien in de gestelde randvoorwaarden, dus goede behandeling van zittend personeel, om 

efficiënter, effectiever en duurzamer ons afval op te halen. We zouden veel meer gebruik kunnen maken 

van de creativiteit van anderen, van niet-overheidsinstellingen. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Bloemhoff. 

 

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Dank u, voorzitter. Ja, ik hoor de VVD toch voornamelijk over 

efficiënter praten. Maar gaat het er ook niet om dat je een goede dienstverlening levert? En mag ik dan 

een reactie op het rapport, dat onze milieudienst tegen heel lage kosten een heel hoge kwaliteit levert? 

Dus waarom zou je dat dan gaan uitbesteden? 

 

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Nou, het eerste criterium dat ik noemde, was wanneer anderen het 

beter kunnen. Dus ik heb het juist over de verbeterslagen. En ook inderdaad goedkoper. Wie zegt dat een 

ander het niet nog goedkoper kan? Wij kunnen het misschien al wel goedkoop doen, in uw ogen, maar 

uiteindelijk moeten we in elk geval kijken of het anders kan en de mogelijkheid bieden. We zouden dat in 

ieder geval moet onderzoeken. We denken namelijk dat we op alle fronten winst kunnen boeken. 

Voorzitter, we zijn voor efficiency en een kleine overheid. Dus een heel lange woordvoering houden 

hoort daar niet bij. We verheugen ons op het vervolg van dit proces. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: De heer Gijsbertsen. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, wat ik een beetje heb gemist in het verhaal van de 

VVD, zijn de inwoners van deze stad en wat zij van de overheid mogen verwachten. Misschien kunt u 

daar iets over zeggen, de grip die mensen hebben op hun leefomgeving, bijvoorbeeld. Want u benadert 

het heel erg vanuit dit huis, is mijn indruk. 

 

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Zoals ik al opmerkte, juist door een kleinere maar actieve overheid, 

gemeente, neer te zetten, krijgen de Stadjers en ondernemers meer de kans om een bijdrage te leveren aan 

deze stad. Ik denk dat je je juist meer op de Stadjer richt, op het moment dat je kleiner bent, maar wel 

actief in wat je werkelijk moet doen. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Jongman. 

 

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Voorzitter, ik had nog een vraag. Is de kleinere overheid op zich 

een doel? U zegt: “efficiënter” en dat kan ik met u delen, maar is dan de kleinere overheid een doel op 

zich voor u? Hebt u daar wat meer onderbouwing bij? Ik mis dat toch enigszins. 

 

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Nou, ik heb al een aantal voorbeelden genoemd. Voor de rest hebben 

we de benchmarks natuurlijk en daar gaat het college ook mee verder, met wat er verder mogelijk is. 

Maar het is inderdaad wel een doel om taken af te stoten. Dus dat betekent ook automatisch dat je kleiner 

wordt. Dus in die zin is het een doel om kleiner te worden. 

 

De VOORZITTER: Anderen nog? De heer Dijk. De woordvoering? Ja, dan mag dat. 

 

De heer DIJK (SP): Voorzitter, ik dacht, ik ga de VVD niet interrumperen want ik heb zelf niet heel veel 

spreektijd meer en het zou echt heel erg cliché zijn, de reactie die ik op de VVD zou hebben. 

Voorzitter, in de visie van de SP kunnen politieke partijen niet zonder idealen en een samenhangende 

visie op mens en maatschappij. Zonder ideologie is er geen referentiekader om te hanteren en naar te 

handelen. Dit referentiekader verschilt natuurlijk per partij en het zal dan ook geen verrassing zijn dat het 
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een onderdeel is van een jarenlange politieke strijd. De heersende politieke gedachte van de afgelopen 

decennia, ik schrap even een heleboel over de geschiedenis van de politiek, is er eentje van meer markt en 

minder overheid. Dit is volgens de SP en onnozele en kortzichtige gedachte. Het heeft geleid tot een 

samenleving waarin de inkomensongelijkheid en tweedeling is toegenomen, terwijl de overheid er juist 

voor moet zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt en dat elke vorm van discriminatie en achterstelling 

bestreden wordt. Niemand in onze stad mag ooit het gevoel krijgen dat hij of zij er niet toe doet of van 

mindere waarde is. Het is en blijft belangrijk dat de overheid aan solidariteit werkt. Een overheid die niet, 

zoals de markt, normloos is en winst tot doel heeft, maar onze publieke waarden beschermt en het 

algemene belang dient. De overheid dient wel zorgvuldig om te gaan met de publieke middelen. En dat 

gebeurt in Groningen ook. Uit de doorlichtingsonderzoeken blijkt dat veel taken effectief en doeltreffend 

worden uitgevoerd. Op sommige punten komen wij in vergelijking met andere gemeenten zelfs als meest 

efficiënt uitvoerende organisatie uit de bus. Dat wil niet zeggen dat alles goed gaat. Er zijn altijd zaken 

die we kunnen verbeteren. De SP is bereid ernaar te kijken, maar niet als dat betekent dat we de overheid 

verder afknijpen met als enig doel nog meer te bezuinigen. Voor ons is het criterium: de publieke 

middelen goed en doelmatig besteden en het gewenste resultaat behalen. 

Voorzitter, in 2010 diende de SP samen met de PvdA een initiatiefvoorstel in, voor het invoeren van de 

balkenendenorm bij gesubsidieerde instellingen en bij overheidsorganen. In die lijn dien ik hier nu een 

motie in, waarbij de SP-fractie het college verzoekt om met een voorstel te komen waarin de 

wethoudersnorm gehanteerd wordt. Er is volgens de SP namelijk geen enkele reden te bedenken waarom 

een ambtsdrager of iemand die bij een gesubsidieerde instelling werkt, meer hoort te verdienen dan de 

eindverantwoordelijke, de wethouder. 

Voorzitter, de tijd van alles privatiseren, verzelfstandigen, uitbesteden en taken afstoten is volgens de SP-

fractie voorbij. Mensen verlangen naar gemeenschapszin, kleinere gemeenschappen op schaal van de 

buurt, waarin zij zelf initiatieven kunnen ontplooien. 

 

De VOORZITTER: De heer Sijbolts. 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, ik ben het eens met het eerste deel van het betoog van de heer Dijk. 

We moeten een sociale stad blijven en daar moeten we ook hard voor vechten. Alleen vind ik uw verhaal 

een beetje zuur, want u gaat er eigenlijk van uit dat bij een kerntakendiscussie automatisch de burger alles 

maar mag doen. Maar wat ik u ook wel hoor zeggen is: “de tijd van privatiseren is voorbij”. Maar volgens 

mij is de kerntakendiscussie nou niet meteen een privatiseringsdiscussie. Dus u gaat wel heel erg diep in, 

meteen, op de details. 

 

De heer DIJK (SP): Ik begrijp uw vraag niet heel erg goed. Ik heb juist aangegeven dat ik een 

kerntakendiscussie niet vind gaan over privatiseren. Dat het wat ons betreft niet betekent dat je taken 

afstoot, maar het wel moet gaan over hoe je ze efficiënter zou kunnen organiseren. 

De kerntakendiscussie moet dan vooral gaan over het verbeteren van de publieke sector. 

 

De VOORZITTER: Wilt u afronden? 

 

De heer DIJK (SP): Ik ben aan mijn laatste alinea toegekomen. De kerntakendiscussie moet vooral gaan 

over het verbeteren van de publieke sector en het terugbrengen van de menselijke maat. Kleinschalige 

voorzieningen stimuleren de betrokkenheid van bewoners. Zorg voor sociale samenhang en maak veel 

bureaucratische controle en toezicht overbodig. De gemeente moet blijven kiezen voor wijken en mensen 

die een steuntje hard nodig hebben. Dus handen af van de armoedevoorzieningen en opnieuw geld voor 

initiatieven in wijken en buurten. Zo kan de overheid werken aan onderlinge solidariteit. Dank u wel. 

 

Motie (12): Wethoudersnorm (SP) 

 

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 29 januari 2014 

Groningen, besprekende agendapunt 8.b. ‘Kerntakendiscussie’, 

constaterende dat: 

- het Rijk de ‘balkenendenorm’ hanteert voor de (semi-)publieke sector; 

- het doel hiervan is om exorbitant hoge salarissen in de (semi-)publieke sector te beperken, zodat 

niemand in de (semi-)publieke sector meer verdient dan de eindverantwoordelijke, de minister-

president; 

overwegende dat: 
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- er geen enkele geldige reden voor is dat op lokaal niveau een ambtsdrager of iemand die 

werkzaam is bij een door de gemeente gesubsidieerde instelling meer verdient dan de 

eindverantwoordelijke, de wethouder; 

- dit uitgangspunt past bij een gemeente die zorgvuldig omgaat met publieke middelen; 

verzoekt het college: 

- in lijn met het in 2010 aangenomen initiatiefvoorstel ‘tot toepassing van balkenendenorm op 

subsidierelaties en daarmee vergelijkbare relaties’, te komen met voorstellen voor aanpassing van 

het regelgevend kader (bijvoorbeeld de Algemene Subsidieverordening Groningen), waarmee in 

het vervolg in Groningen de wethoudersnorm wordt toegepast; 

- deze voorstellen komend voorjaar aan de nieuw verkozen gemeenteraad voor te leggen. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

De VOORZITTER: Een motie van de SP over de balkenendenorm. En het woord is aan de heer Luhoff. 

 

De heer LUHOFF (D66): Voorzitter, dank u wel. Ik zag zonet dat ik maar drie minuten spreektijd heb, 

dus ik moet mijn woordvoering een beetje inkorten. De kerntakendiscussie is een belangrijke. Het is 

urgent en daarmee ook een actueel thema. Sommigen, ik hoorde het de wethouder gisteren zeggen, 

vinden een kerntakendiscussie achterhaald, maar de plek, de functie en daarmee ook de taak van de 

overheid, zullen moeten veranderen. En dat gaat gewoon niet vanzelf, omdat de veranderingen in de 

samenleving ongelofelijk hard gaan op dit moment, het kennis- en informatieniveau toeneemt en omdat er 

continu nieuwe initiatieven ontstaan die botsen met oude regelgeving en structuren. Nieuwe manieren van 

werken, de groei van zzp’ers, het veranderende consumentengedrag, het zijn allemaal veranderingen en er 

gebeurt ontzettend veel in deze stad. Daar moet de overheid in mee en niet ertegenin. Daarnaast is het 

huidige takenpakket financieel onhoudbaar geworden, met drie decentralisaties in combinatie met 

rijksbezuinigingen en met constatering dat de tijd van grootschalige gebiedsontwikkeling ten einde lijkt te 

zijn gekomen. Voorzitter, wij willen die dienstverlening en onze maatschappelijke doelstelling overeind 

houden. En als we dat willen, moeten we werken aan een andere overheid. Met meer focus en bovenal, 

meer ruimte voor het particuliere initiatief. Het is onze overtuiging dat het kan. En het festival Let’s Gro 

heeft dat ook laten zien. Voorzitter, als je dan tussen de regels door leest in het doorlichtingsrapport van 

Ecorys over de dienst RO/EZ, hoor je daar de echo van Klaassen, Andersson en Postma, die eerder 

onderzoek deden naar de bedrijfscultuur bij RO/EZ. Opnieuw wordt opgemerkt dat de dienst zichzelf ziet 

als de bepalende speler in de stad. Terwijl de invloed van de gemeente, laat staan van de diensten, ik 

dacht trouwens dat we die hadden afgeschaft, maar goed, steeds kleiner is op gebiedsontwikkeling en 

steeds afhankelijker is van anderen. En dat deze houding leidt tot moeizame relaties, konden we lezen, of 

dat nu is met marktpartijen of het nu initiatiefnemers zijn of dienstverleners. Dan hebben we nog een heel 

lange weg te gaan, voorzitter. En als je dan ook leest in het rapport van Andersson, Elffers en Felix over 

het maatschappelijk domein – nou weet u pas over welk rapport ik het heb – hoor je daar de echo van 

Kouwenhoven, die eerder onderzoek deed naar subsidierelaties. En opnieuw wordt geadviseerd om meer 

grip te krijgen op subsidierelaties. 

Voorzitter, wat we ook lezen is dat het ontbreekt aan een samenhangende strategische visie op de rol en 

de activiteiten van de gemeente binnen het sociaalmaatschappelijk domein en dat er te weinig prikkels 

zijn van vernieuwing. Voorzitter, dat kan toch niet langer? Dan hebben we er nog een heel lange weg te 

gaan. Als je dan leest in de verschillende rapporten dat er ook nog heel veel winst te behalen is met 

digitalisering en dat tegelijkertijd de dienstverlening en de wendbaarheid van de ICT-organisatie daar niet 

meer op aansluit, dan hebben we echt nog een heel lange weg te gaan. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Bloemhoff. 

 

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Ja, ik hoorde heer Luhoff keer zeggen dat we nog een heel lange weg 

te gaan hebben. We hebben het over kerntaken van de gemeente, van de overheid. Bent u dan van mening 

dat de zorg voor ruimtelijke ordening of het maatschappelijk domein, geen kerntaken meer zijn van de 

gemeente? 

 

De heer LUHOFF (D66): Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb het over een andere overheid. Een overheid 

die luistert, die initiatieven ondersteunt en stimuleert waar dat nodig is, hier in de stad. Ik lees nu weer 

hetzelfde verhaal als het rapport van Klaassen, Andersson en Postma, over een dienst die er blijkbaar nog 

is, terwijl ik dacht dat we die hadden afgeschaft, die vindt dat zij de bepalende spelers zijn in deze stad en 
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dat ze slecht kan samenwerken met marktpartijen en met de initiatiefnemers hier. Volgens mij hebben we 

dan nog iets te doen. 

 

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Luisteren is hartstikke goed, maar u wilt enerzijds beter sturen op 

subsidierelaties, dat is eigenlijk wat Kouwenhoven bijvoorbeeld zegt, en anderzijds wilt u meer particulier 

initiatief. Wat wilt u concreet van de lokale overheid? Wat wilt u nu praktisch? Hoe ziet u dat dan voor 

zich met die taken? 

 

De heer LUHOFF (D66): Wat ik lees in dit rapport, is dat het nog steeds niet goed geregeld is. Hoe lang 

zit de heer Kouwenhoven al niet meer in deze gemeenteraad? Nog steeds is het niet voor elkaar. 

 

De VOORZITTER: Wilt u toewerken naar een afronding? 

 

De heer LUHOFF (D66): Ja. Voorzitter, zoals gezegd, de rapporten laten duidelijk zien dat we nog een 

hele weg te gaan hebben om te werken aan een andere overheid. Aan ons ligt nu die dringende taak om de 

komende maanden, gevoed met deze rapporten en met de expertmeeting, aan de slag te gaan met die 

andere overheid. Een overheid die doelgericht en efficiënt werkt, een overheid die flexibel en open de 

samenleving ondersteunt, een overheid die vertrouwt op de eigen kracht van mensen en de ruimte geeft 

aan initiatief, hier in de stad. Ik dank u wel. 

 

De VOORZITTER: De volgende woordmelding. Mevrouw Bloemhoff. 

 

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Dank u, voorzitter. Die kerntakendiscussie gaat eigenlijk over waartoe 

een overheid op aard is. Dat is eigenlijk de centrale vraag. Mevrouw Koebrugge had het dan over die 

kleinere overheid, nou, dat is ook de reden dat wij vinden dat die kerntakendiscussie niet echt nodig is. 

We weten dat we daar heel erg verschillend in staan als partijen. We willen het als PvdA niet hebben over 

kerntaken maar over kerndoelen, gebaseerd op achterliggende waarden. Voor ons zijn dat waarden als 

goed werk, bestaanszekerheid, verheffing of emancipatie en binding. De liberalen hebben gezorgd voor 

klassieke grondrechten, namelijk dat de overheid zich moet onthouden van overheidsingrijpen. Maar de 

sociaaldemocraten hebben altijd gepleit voor sociale grondrechten. Die zijn in de grondwet opgenomen. 

En die vereisen juist een actief overheidsoptreden. Bijvoorbeeld: volledige werkgelegenheid, 

bestaanszekerheid, volkshuisvesting. Dat zijn allemaal sociale grondrechten waar de gemeente een taak 

heeft. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge. 

 

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, zegt de PvdA nou dat de gemeente banen moet garanderen 

en creëren? En zo ja, hoe wil de PvdA dat dan voor elkaar krijgen? 

 

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Het is niet dat wij dat willen, maar wij hebben met elkaar afgesproken 

dat het een taak van de overheid is. Zorg voor voldoende werkgelegenheid. Dat staat in onze grondwet. 

Hoe je dat kan doen, is door afspraken te maken met bedrijven om zich hier te vestigen. Als Essent dreigt 

weg te gaan met verlies aan banen, kun je het gesprek aangaan. Dan vragen wij een actieve houding van 

de gemeentelijke overheid. Oude grondrechten zijn bijvoorbeeld uitgewerkt in de Wet werk en bijstand, 

de Wmo en die taken vallen dus niet te bediscussiëren. Die moeten we gewoon doen. 

De vraag is dus wat ons betreft niet zozeer wat de taken van de gemeente zijn. Het gaat erom hoe je deze 

taken in de toekomst het beste kunt uitvoeren. Je kunt zeggen: we gaan minder van bovenaf doen, meer 

van onderop. Meer cocreatie. Allemaal goede ideeën. We hebben daar een aantal workshops over gehad, 

begin januari, waarin we eigenlijk hoorden: “De markt is beter in efficiëntie, de overheid is beter in 

legitimiteit en de publieke waarden regelen, en de gemeenschap zorgt voor meer binding. Die zorgt dat 

iedereen mee kan doen.” Vanuit die gedachtegang maken wij bezwaar tegen een kerntakendiscussie die 

alleen gefocust is op dat efficiencydenken, alleen op die markt. Jarenlang is dat efficiencydenken 

dominant geweest in Nederland. Efficiency is mooi, maar het is geen doel op zich. De kwaliteit van de 

publieke taken die we uitvoeren, is minstens zo belangrijk, evenals de betrokkenheid van onze lokale 

gemeenschap. 

 

De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Sijbolts. 
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De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Kan ik nu concluderen dat, voordat wij de kerntakendiscussie al 

volledig hebben gevoerd, de PvdA de uitslag daarvan al heeft vastgesteld? 

 

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Wij stellen geen uitslag vast. Wij hebben met zijn allen bepaalde taken 

en dat takenpakket is helder. Hoe we dat gaan organiseren, dat moet op een efficiënte manier, het moet op 

een goede publieke manier, en het moet ook nog zorgen voor binding. En dat is nu juist de kunst om op 

een goede manier uit te voeren. Maar laten we dat niet alleen vanuit efficiencydenken of bezuinigingen 

doen. 

 

De VOORZITTER: Ja, mevrouw Koebrugge. 

 

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, zojuist zei mevrouw Bloemhoff dat efficiency minder 

belangrijk is dan kwaliteit. Ik ben dan wel benieuwd wat voor definitie de PvdA hanteert op efficiency. 

Volgens mij is efficiency juist: de beste kwaliteit voor de beste prijs. 

 

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Wij pleiten juist dat je niet de hele tijd vanuit efficiency moet denken. 

Kijk, we hebben hier een discussie gehad over het in dienst nemen van schoonmakers. Dan zijn er 

bepaalde partijen die meteen roepen: “Dat is te duur!” Terwijl wij zeggen: “Prijs is niet bepalend, het gaat 

ook om hoe je met je schoonmakers omgaat en of ze ook goed schoonmaakwerk leveren”. Wij pleiten 

ervoor om ook die dingen in deze discussie te betrekken. Het was sociaaldemocraat en historicus Tony 

Judt die dat efficiencydenken in de wereld ook een halt toeriep. Hij pleitte ervoor dat een goede publieke 

zaak weer voorop moet staan. En de goede publieke zaak is niet alleen de gemeente of de overheid, dat 

zijn ook de burgers in deze stad, maatschappelijke organisaties, zoals scholen en woningcorporaties. 

Samen moeten wij dus werken aan publieke doelen. 

We hebben het al gehad over de milieudienst. Nu kun je wel zeggen: “De milieudienst is geen kerntaak 

van de gemeente”, maar volgens mij is vuilnis ophalen dat wel. Als we dat op een goede kostenbasis doen 

en tegelijkertijd een goede kwaliteit bereiken, en we hebben de vuilnismannen ook tegen goede 

arbeidsvoorwaarden in dienst, dan zou er wat ons betreft geen reden zijn om ook maar te denken aan 

uitbesteding. Ook worden er in de rapporten wel kritische noten geplaatst op het gebied van werk en 

inkomen, dus laat dat een signaal zijn naar het college om daar actie op te ondernemen, om te zorgen dat 

het beter kan. Maar dat is natuurlijk wat anders dan te roepen dat je dat meer aan de markt over zou 

moeten laten. 

 

De VOORZITTER: De heer Luhoff. 

 

De heer LUHOFF (D66): Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Bloemhoff zegt: “Het gaat niet alleen maar 

om efficiëntie.” Vervolgens heeft u het alleen maar over uitbesteden en of iets goedkoper kan. Maar waar 

gaat het dan wel om en hoe wil ze dat dan vervolgens ook organiseren, als overheid? 

 

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Het gaat erom dat we dingen op een goede manier, dus van onderop 

van mensen horen hoe het beter kan. Dus dat we naar professionals luisteren. Dat we naar mensen in de 

buurt luisteren, hoe zij hun wijk beter vorm kunnen geven. Maar dat we niet, bij de uitvoering van onze 

taken, puur op bezuinigingen en efficiency letten. U ziet het heel erg in: ”het moet goedkoper”, maar wij 

willen het juist breder trekken. Nou, u niet, maar mevrouw Koebrugge. Laat ik dat herstellen, mijnheer 

Luhoff. 

 

De VOORZITTER: Wilt u afronden? 

 

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Tot slot, voorzitter, laten we ook relativeren. Onze inwoners zijn 

gelukkig. We wonen in de gelukkigste stad van Europa. Er is ook een andere kant van de gelukkige stad: 

een op de vijf kinderen groeit in armoede op. Veel mensen zitten zonder baan. Laten we ervoor zorgen 

dat ook deze mensen kunnen meedoen. Laten we ervoor zorgen dat deze mensen ook mee kunnen 

profiteren van die stad en laten we zorgen voor een stad met voldoende werkgelegenheid. Een stad waar 

de komende vier jaar geen kind in armoede opgroeit. Laten we dat met zijn allen kerndoel van de 

gemeente maken. 

 

De VOORZITTER: Een interruptie? Mevrouw Koebrugge. 

 



 

Bijlage - 29 01 14 Groningen Raad

74

 

 

63 

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Ja, ik krijg bijna het gevoel, als ik het verhaal van de PvdA hoor, van 

hoe meer overheid, hoe beter. Ik proef bijna een angst om het anders te gaan doen. Wat nu goed gaat, dat 

gaat wel goed en of het eventueel beter zou kunnen, moeten we niet eens willen onderzoeken, want we 

moeten het vooral blijven doen zoals we het nu doen. Ik denk juist dat we vooruit moeten en moeten 

kijken naar waar het beter kan. En het dan ook vooral beter doen. Dat heeft niet alleen te maken met 

goedkoper, dat heeft vooral te maken met de kwaliteit. Je kunt misschien dingen veel duurzamer doen als 

je het niet meer zelf als gemeente doet. Dat heeft niets met prijs te maken, maar gewoon met kwaliteit. En 

dat dan tegen de beste prijs afgezet. Dan heb je dubbel voordeel. 

 

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Ik moest even schrappen, gelet op de spreektijd, maar de laatste zin 

was dat wij staan voor een progressieve overheid, die dingen beter doet. Maar het begint niet met een 

kleinere overheid of met minder geld. Het gaat erom dat je met de lokale gemeenschap kijkt hoe je in 

deze stad op een goede manier publieke voorzieningen bereikt. Maar de kwaliteit van die publieke 

voorzieningen, die staat voor ons voorop. 

 

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Dus als ik dan de conclusie mag trekken: als een marktpartij, en ieder 

geval een andere partij dan deze gemeente, het afval beter en duurzamer op kan halen en dit ook nog 

goedkoper kan, dan is de PvdA daar helemaal voor. 

 

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): We zijn daar niet principieel op tegen, maar dan zouden we dat 

afwegen. Maar wel vanuit het kwaliteitsoogpunt geredeneerd, ja. 

 

De VOORZITTER: Ik dacht eerst mevrouw Jongman. Of niet? Oké, eerst de heer Sijbolts. 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, mevrouw Bloemhoff besloot haar betoog met: “Een op de vijf 

kinderen groeit op in armoede”. Dan is onze vraag eigenlijk: wat heeft de PvdA daar dan de laatste jaren 

aan gedaan? Omdat die wel steeds aan het roer heeft gestaan. 

 

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Ik geloof dat daar onze wethouder armoedebestrijding zit. Dit college 

heeft 2 miljoen euro aan armoedebestrijding uit te geven. Er zijn allerhande stukken. U krijgt de 

tussenrapportage. Er wordt deze maand besproken wat ze er de afgelopen jaren aan hebben gedaan. U 

kunt niet zeggen dat de PvdA niets aan armoedebestrijding heeft gedaan. 

 

De VOORZITTER: Volgende woordmeldingen. Dat is mevrouw Jongman. 

 

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben heel veel stukken gekregen 

van het college, waarvoor dank. Ik heb ze nog niet allemaal uitvoerig kunnen bestuderen, maar alleen 

kunnen scannen. Ja, het was zo’n stapel. U hebt het allemaal wel gelezen, mijnheer Van Keulen? Heel 

goed. Wij hebben als fractie gewoon even gekeken welke taken de gemeente heeft. De gemeente heeft 

een aantal belangrijke basistaken. Veiligheid, maatschappelijke ondersteuning, ruimtelijke ordening, 

afvalinzameling. Bij sommige taken heb je een primaire verantwoordelijkheid, maar het is wel van belang 

dat je samenwerking zoekt met de samenleving. We hebben het in deze tijden over mogelijk afstoten van 

uitvoering van taken en als je dat dan doet, wordt de verantwoordelijkheid bij derden gelegd. En nou ja, 

wij hebben het er net al over gehad: je moet wel een afweging maken van kosten. Maar niet alleen kosten 

kunnen de ingang zijn van dergelijke exercities. Je moet ook goed kijken naar de effecten op de stad. Het 

mag niet zo zijn dat we bijvoorbeeld geld besparen op het inzamelen van afval, maar dat de bakken 

vervolgens gaan uitpuilen. Napels is geloof ik een voorbeeld, hoewel daar ook wel andere aspecten 

meespelen, maar dit is een voorbeeld dat wij allemaal niet willen. Daarom is het wel goed om, zoals met 

al die rapporten ook aangetoond is, kritisch naar je takenpakket te kijken en naar efficiënter werken te 

kijken. Dat zijn toch wel dingen waar je elke jaar goed naar moet kijken. Wat ons betreft is het te 

makkelijk om dan de hele lijst taken die wij uitvoeren voor de gemeenschap te schrappen. Je moet niet 

vergeten dat de overheid ook een schild is voor de zwakken. Dus waar je in het overdragen van taken, 

ruimte geeft aan Stadjers, initiatieven en wat dan ook maar op ons pad komt, moet je niet vergeten dat een 

aantal mensen toch wel recht heeft op en gebaat is bij een soort basiszorg. Het model dat wij hadden bij 

de expertmeeting, dat ging over legitimiteit, betrokkenheid en efficiëntie, was een soort driehoek waar wij 

ons in bewegen. De een zit meer op efficiency en de ander meer op betrokkenheid. Dat vinden wij wel 

een mooi uitgangspunt om het denken enigszins te scherpen en te starten. Omdat in een van die stukken 

stond: “Het is niet meer met zijn allen voor ons eigen. Nee, we doen het met elkaar samen.” 
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Als je dan door redeneert, moet je vanuit die doelen niet alleen denken hoe de overheid zo klein mogelijk 

moet worden, want je kunt evengoed denken: de overheid moet groter worden. Je kern is: wat en waarom 

doe je voor en met de inwoners? Alles eruit gooien is in het verleden ook niet altijd goed geweest. Ik hoef 

alleen maar te kijken naar de woorden ‘markt’ en ‘banken’ en dan hebben we toch met zijn allen gefaald. 

We hebben het ook toegelaten, maar we hebben toch gefaald. Maar het gaat er juist om, als uitdaging 

voor de toekomst, om met elkaar te spelen in die driehoek die ik zo net schetste. Kun je dat ook anders 

doen? De motie bijvoorbeeld, die we hebben aangenomen over groen beheren in de wijken, om dat op een 

andere manier voor te geven. Misschien zijn er wel wijken die de sneeuwruimers van de heer Seton 

willen lenen en zeggen: “Vanaf nu doen we dat zelf.” Ik verzin dat maar, maar de stad ligt vol initiatieven 

en uitdagingen. Maar laten we wel een evenwicht vinden in de driehoek en ook recht doen aan de 

Stadjers. Voorzitter, ik laat het hierbij. Dank u. 

 

De VOORZITTER: De heer Sijbolts. 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dank u wel, voorzitter. Een kerntakendiscussie begint, wat de 

Stadspartij betreft, met politieke wil. En dan kom ik meteen op termen als het vermogen om out of the 

box te denken en helikopterview. Een discussie die het partijbelang overstijgt. Dat is erg lastig met tien 

partijen in de raad. Nu al stellen dat het onmogelijk of onnodig is, staat haaks op de wil om kansen te 

ontdekken. Los van de eventuele uitkomst, vinden wij dat we dit wel moeten proberen. Mevrouw 

Jongman gaf het ook al aan: er zijn helaas zoveel onderliggende stukken, dat het onmogelijk is om overal 

op in te gaan. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, ik begrijp de woordvoering van de heer Sijbolts niet 

zo goed. U zegt: “We moeten een debat voeren dat een beetje het politieke debat overstijgt.” Dan denk ik: 

waarom? Dit is toch juist een ontzettend politiek debat? Dit gaat toch over de rol van de overheid? 

Natuurlijk schetst zojuist de PvdA wat ze wel en niet met die overheid wil. Dat zou u ook moeten doen. 

Daar gaat het debat toch over? 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, maar wat mij betreft zijn we dan al meteen met de uitkomst bezig en 

te veel met de inhoud. Volgens mij moeten we eerst juist goed in kaart brengen wat inderdaad de taken 

zijn die we als gemeente moeten doen. Maar ik vind de discussie daarvoor, om al zo diep op de inhoud in 

te gaan, wat te vroeg. Natuurlijk ben ik het met u eens dat de veiligheid een kerntaak is van de gemeente 

en sociale zekerheid ook. Alleen was dit niet de insteek die ik heb gekozen voor mijn betoog. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, misschien ben ik helemaal op de verkeerde plek 

beland en kom ik daar na acht jaar achter. Ik dacht dat wij hier inderdaad politiek inhoudelijk debatten 

voerden, waarin we zeiden wat je als partij vindt, wat je belangrijk vindt dat we met elkaar moeten doen, 

wat je maatschappelijk wilt bereiken. Dan hoor ik van de VVD een ander verhaal dan van de Stadspartij, 

waarschijnlijk. Dat is prima, maar het zou een beetje jammer zijn als we er een technische exercitie van 

gaan maken met elkaar. 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Maar ja, al te technisch ga ik ook niet worden. Ik geef gewoon onze 

visie op hoe we die kerntakendiscussie in moeten gaan, ook in de toekomst. Dat was aan het eind van 

mijn betoog, maar dat kan ik nu ook meteen zeggen: dat moeten we niet vooral vanuit deze zaal doen, 

maar juist met de instellingen, met bedrijven en met de burger. Met de Stadjer. Het collegeprogramma 

houdt een pleidooi voor een dienstbare overheid, die zich van nature bescheiden opstelt en zich in haar 

handelen realiseert dat de mensen de stad maken. Bij deze omschrijving was, wat de Stadspartij betreft, 

geen ruimte voor luchtfietsenrij en prestige. Dat zal u duidelijk zijn. Een uitkomst van de 

kerntakendiscussie zou kunnen zijn dat we meer een regiegemeente worden, waarbij we meer taken 

uitbesteden. Dat uitbesteding een besparing oplevert, is niet altijd waar. In plaats van een bezuiniging, 

nemen de kosten vaak ineens toe. Dat is gebleken uit onderzoek bij een aantal gemeenten, waar die 

kerntakendiscussie ook al heeft gespeeld. Gebleken is dat wanneer een gemeente het uitvoerende werk 

nog in eigen hand had, ze haar zaken bij de eigen uitvoeringsorganisatie kon beleggen, zonder hier extra 

budget voor te organiseren. Er gebeurde daardoor meer dan men zich eigenlijk realiseerde. De nieuwe 

situatie leidt dan wellicht tot een beter afwegingproces, maar het leerproces is dan wel pijnlijk. Daarom is 

het zaak dat in het voortraject heel precies moet worden vastgesteld wat er eigenlijk aan werk gebeurt en 

is een zeer concrete uitwerking van belang. Ook het overleg met samenwerkingspartners en het aanmeten 

van nieuwe rollen, zowel van de samenwerkingspartner als van de gemeente, vraagt dan ook een nieuwe 
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investering. Bij uitbesteding van taken is onze verwachting dat het gemeentelijk apparaat nog verder zou 

kunnen krimpen. In dat licht bezien hebben wij toch nog wel onze vraagtekens bij het nieuwe sociaal 

akkoord met de bonden. Daarop graag nog een reactie van het college. 

Een kerntakendiscussie leidt bijna automatisch toch cultuurverandering. Uitbesteding, burgers nemen 

over, cocreatie, waarbij de gemeente een minder autoritaire rol gaat spelen en gaat faciliteren. De 

gemeente steunt, maar is geen opdrachtgever meer. De heer Luhoff heeft nog een en ander gezegd over 

opmerkingen die in een rapport stonden over de dienst RO/EZ. Daar kan ik mij volledig bij aansluiten. 

Dat is wat ons betreft ook geen nieuws. Concluderend: gaan wij door met de discussies, dan zouden ook 

de decentralisaties bij de discussie moeten worden betrokken en zoals ik eerder ook al zei, de instellingen, 

organisaties, Stadjers en bedrijven dienen actief te worden benaderd. 

 

De VOORZITTER: De heer Dijk wil nog een vraag stellen. 

 

De heer DIJK (SP): Voorzitter, ik heb even geluisterd naar de heer Sijbolts van de Stadspartij. Ik begon 

mijn betoog met het hebben van een ideologie en dat dit een referentiekader voor je handelen is. Als ik 

hiernaar luister, hoor ik geen referentiekader, ik kan niets merken aan het handelen. Ik hoor alleen een 

enorm technisch verhaal over hoe je ernaar moet kijken. Ik begrijp het bijna niet. Mijn vraag is aan de 

heer Sijbolts van de Stadspartij: hoe gaat u de komende tijd, en ook de komende verkiezingen, naar de rol 

van de overheid kijken? 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Nou, dat vind ik een andere vraag, die laatste. Maar uw eerste vraag heb 

ik eigenlijk wel een beetje beantwoord. Wij willen juist out of the box gaan denken. Als ik nu hier aan ga 

geven wat ik allemaal per se wel en niet wil, heeft volgens mij de kerntakendiscussie geen zin, want dan 

heb ik de conclusie al getrokken. 

 

De heer DIJK (SP): Maar, voorzitter, u heeft toch wel een soort referentiekader van waar u grenzen legt 

en vanuit waar u dingen toetst? 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, maar dan zou ik graag eerst willen weten welke taken wij als 

overheid of als gemeente kunnen afstoten, voordat ik daar al uitspraken over ga doen. Want ik kan nu niet 

zien wat het gevolg daarvan zou kunnen zijn. 

 

De heer DIJK (SP): Dus als ik het goed begrijp, heeft u geen referentiekader en bent u heel erg bereid om 

dingen af te stoten, als het maar zou betekenen dat ze goedkoper zijn? Zonder dat er een enkele waarde 

aan hangt? 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dat is uw conclusie. Dat is volgens mij niet wat ik heb gezegd. Die 

conclusie laat ik bij u. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge. Neemt u het woord. 

 

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Dank u wel, voorzitter. Ik ben inmiddels ook een beetje de weg kwijt 

bij wat de Stadspartij nu wil. GroenLinks noemde het net een technische exercitie. Ik heb zelfs het idee 

dat de Stadspartij hier met zichzelf staat te discussiëren over wat ze nu eigenlijk de kerntaken vindt. Er 

wordt hier van alles afgewogen, de ene keer zegt u: “meer taken uitbesteden, minder ambtenaren”. U 

voert ook heel hard campagne op minder ambtenaren. Anderzijds zegt u: “We moeten veel meer gaan 

doen, we moeten er veel meer bij gaan betrekken. We moeten schoonmakers in dienst gaan nemen”. 

Volgens mij breekt u uw verkiezingsbeloften al voordat de verkiezingen überhaupt begonnen zijn. 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Nou, ik wilde juist die discussie niet in de kerntakendiscussie 

betrekken. Zo begon ik mijn betoog ook. Ik wil out of the box denken en met een helikopterview kijken 

naar die discussie. 

 

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, we zijn hier in september al gestart met waar we naartoe 

gaan. Sindsdien is dat allemaal voorbereid. U heeft maanden lang de tijd gehad om hierover na te denken. 

En dan begint u nu pas, op dit moment een keer na te denken over hoe de Stadspartij deze gemeente nu 

eigenlijk ziet. Dat lijkt mij rijkelijk laat. 
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De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, ik kan daar op ingaan, maar volgens mij ben ik duidelijk genoeg 

geweest. 

 

De VOORZITTER: Goed, we gaan naar de volgende woordmelding. Mevrouw Kuik. 

 

Mevrouw KUIK (CDA): Dank u, voorzitter. Dank aan het college voor de notities, de referentiekaders die 

worden neergezet voor deze discussie. In het stuk geeft het college aan dat er een beweging waar te 

nemen is die eigenlijk de kern raakt van de CDA-visie, namelijk dat het niet de overheid is die de 

samenleving maakt, maar dat het mensen samen zijn, en soms met de overheid die de stad maken. En of 

dat nou ‘participatiemaatschappij’ heet of cocreatie of duurzaam met elkaar omgaan, in feite komt dat op 

hetzelfde neer. Ons coalitieakkoord spreekt daar ook al van. Daar waar de overheid en de markt een 

dominante invloed uitoefenen op onze samenleving willen we die op bepaalde terreinen teruggeven aan 

de gemeenschap. Want wat ons betreft zijn we als overheid ook een beetje doorgeslagen. Er gebeuren van 

onderop heleboel goede en mooie dingen. Wat ons betreft is de inleiding van het college nog iets te veel 

geënt op de huidige tendensen. Wat kan de burger en wat kan ik van de overheid verwachten? En: wat 

mag het kosten? En door wie wordt het betaald? Hoe wordt het gestuurd, gecontroleerd en hoe wordt 

verantwoording genomen? Volgens ons moet het veel meer gaan om de beweging die je hier in gang wilt 

zetten met een kerntakendiscussie tussen markt, burger en overheid. Zoals ik al in het begrotingsdebat zei, 

hebben we als gemeente in feite het tafelkleed met eten te veel naar ons toe getrokken, terwijl de 

maatschappelijke partners en de burgers aan tafel zaten. Dus meer ruimte vrijlaten waar het kan en een 

vangnet zijn en ondersteunen waar het moet. 

 

De VOORZITTER: De heer Dijk. 

 

De heer DIJK (SP): Dank u wel, voorzitter. Ja, mevrouw Kuik had het tijdens de behandeling van de 

voorjaarsbrief over een gemeente die aan obesitas leed. Ik vraag mij af, als u deze rapporten leest: welke 

taken zou u graag willen afstoten? 

 

Mevrouw KUIK (CDA): Ja, voorzitter, daar gaan we later natuurlijk op in en daar kom ik zo in mijn 

woordvoering verder op terug. Maar het gaat een stukje dieper. Namelijk: hoeveel ruimte geef je ook aan 

de burgers? Dat zagen we bijvoorbeeld ook al terug in het mantelzorgvoorstel, waar de controle op regels 

nog sterk aanwezig is. 

 

De heer DIJK (SP): Voorzitter, ik heb nu een aantal keer gehoord ‘particuliere initiatieven ruimte geven’ 

en ‘hoeveel ruimte laat je?’. Niemand kan tegen ruimte voor particuliere initiatieven zijn, tenzij die 

particuliere initiatieven heel erg schadelijk zijn, maar verder denk ik dat er geen partij is die tegen ruimte 

geven aan particuliere initiatieven is. Dat vind ik een beetje een holle frase geworden. Ik vraag aan u: 

welke taken zou u willen afstoten, als u vindt dat de gemeente aan obesitas lijdt? 

 

Mevrouw KUIK (CDA): Ja, voorzitter, er zijn zoveel mogelijkheden, ook als je kijkt op het gebied van 

duurzaamheid. Als je kijkt naar Grunneger Power. Er worden gewoon stukjes overgenomen, die de 

overheid zelf eerst in de portefeuille had. Ja, als je alles zelf vasthoudt zie je de initiatieven ook weinig in 

de samenleving en geef je ze ook geen kans. Beter gezegd, wat betreft die kerntakendiscussie tussen 

markt, burger en overheid: ik vind wat Kuiper zegt nog beter. Een beweging tussen efficiëntie, 

betrokkenheid en legitimiteit. Dan gaat het vooral om evenwichtige weging tussen die drie. We moeten 

niet doorslaan. Daarom zoeken we nu naar enkele algemene hoofdlijnen. We gaan er immers nu toch niet 

over, maar de nieuwe raad wel. De gedachte dit werkprogramma te bekijken lijkt ons heel praktisch. Je 

zou eerst een groslijst kunnen maken van alle mogelijke programmaonderdelen die voor een discussie in 

aanmerking komen. Om te beginnen: beleidsterreinen in de openbare ruimte en het sociale domein. Wat 

ons betreft moet er voldoende ruimte zijn voor initiatieven van onderop. En de vraag is dan: ja, welke 

dingen moet je loslaten? Dat is een lastige. Denk bijvoorbeeld aan het CBK. Als je de vraag dan 

doortrekt: waarom het CBK wel en de Schouwburg niet? Of zouden we dat ook een beetje kunnen laten 

zwieren? En is daar een lijntje voor nodig? Wat ons betreft moet je wel kijken en onderzoek doen naar de 

vraag of daar draagvlak voor is en ook zeker naar de continuïteit onder initiatiefnemers. We kunnen heel 

veel vragen oproepen waar we nu toch geen antwoord op kunnen geven, namelijk: wanneer het 

particuliere initiatieven leidend moet zijn. Waar begint de ondersteuning? Waar houdt het op? Maar niets 

doen en doorgaan met een sterke overheidssturing, zou volgens ons ook niet het eindresultaat moeten zijn. 
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De VOORZITTER: De heer Dijk, nogmaals. 

 

De heer DIJK (SP): Voorzitter, ik probeer het nog een keer. Ik heb de landelijke leuze van het CDA 

gezien. Dat is: minder overheid, meer samenleving. Dat betekent dat de overheid taken gaat afstoten. Is 

het dan maar, volgens het CDA, te hopen dat vanuit particuliere initiatieven deze dingen worden 

opgepikt? Of begrijp ik het dan verkeerd? 

 

Mevrouw KUIK (CDA): Voorzitter, goed, het is al laat, maar oké. We hebben gezien dat na de Tweede 

Wereldoorlog heel wat particulier initiatief en kerkelijk initiatief is overgenomen door de overheid. Wat 

ons betreft is dat allemaal een beetje doorgeschoten. Maar wat wel het gevaar is van een overheid, is dat 

we een beetje controlefreak worden. Ik denk, ook in aansluiting op de vraag van de heer Dijk, dat loslaten 

soms risico’s oplevert. Soms gaan dingen niet gelijk goed. Maar volgens mij mogen we fouten maken, 

ook de particuliere initiatieven. Er kan wel eens een keer iets fout gaan. Fouten moeten wat dat betreft 

wel kunnen. Het gevaar dat wij zien, wat we willen meegeven is dat wij te veel controlefreak zijn als 

gemeente, op bepaalde punten die wij volgens mij beter kunnen loslaten. Zijn we voor een open 

discussie? Ja. 

 

De VOORZITTER: Wilt u afronden? 

 

Mevrouw KUIK (CDA): Ja. We zijn voor een open discussie, maar een discussie die niet gedreven is 

door alleen kostenbesparing. Er zijn natuurlijk ook gewoon waarden waarmee je te maken hebt. Een 

discussie met onze Stadjers? Ja. Maar niet slechts, met alle respect, voor de kleine groep die gedreven is 

om toch wel te reageren. Dus dat moet breder. Waar blijf je anders met je legitimiteit? Verder willen wij 

aangeven dat het IPW-doctrinedocument een goed document is, dat wij ook als uitgangspunt willen 

nemen voor de vervolgdiscussie. 

 

De VOORZITTER: Wie wil het woord nog voeren? Dat is de heer Kelder en dan de heer Van Rooij. 

 

De heer KELDER (PvdD): Dank u wel, voorzitter. De Partij voor de Dieren is de partij die de belangen 

van dieren, mensen, natuur en milieu centraal stelt. Onze partij probeert mensen ertoe te bewegen verder 

te kijken dan alleen het belang van hun eigen soort. We zijn van mening dat de gemeente moet bijdragen 

aan een transitie naar een duurzame samenleving, waarin mens en dier in meer harmonie samenleven. 

Taken die voor ons op het bordje van iedere overheid, dus ook die van de gemeente liggen, zijn dan ook 

voorlichting over de herkomst van ons voedsel, het bevorderen van kennis en communicatie om discussie, 

bewustwording en duurzame vernieuwingen te realiseren, die goed zijn voor mens, dier en leefmilieu. 

Een zorgvuldige omgang met dieren en natuur betekent meer dan dat. Deze voedt tevens een respectvolle 

grondhouding naar de mens en onze leefomgeving in het algemeen. Concreet gaat het om voorlichting 

over de voordelen van plantaardig voedsel, omdat vleesconsumptie naast een vaak kort en ellendig leven 

en einde voor veel dieren, tevens leidt tot het kappen van regenwouden, het onteigenen van traditionele 

voedselgronden van inheemse bevolkingsgroepen, een groeiend watertekort, minder leefgebied voor 

planten en dieren en hiermee samenhangend een verlies aan biodiversiteit en daarmee een gevaar voor 

onze voedselvoorziening. 

Andere concrete zaken waar de gemeente aandacht voor zou moeten vragen, zijn overbevissing en 

verwoesting van de zeebodem. De huidige consumptiemaatschappij en de plastic soep in de Stille 

Oceaan, waarmee gif onze voedselketen binnendringt. Hoe gaan we dat in Groningen doen? Voorlichting. 

Maar ook het stimuleren van samenredzaamheid van burgers. Dat kunnen we doen door de bewegingen 

zoals Transition Town zoveel mogelijk te ondersteunen. Het feit dat de fossiele brandstoffen opraken, 

maakt de transitie naar een minder op consumentisme gerichte en duurzame maatschappij van 

levensbelang voor verdere generaties. Dat is nu met de aardbevingen bijzonder actueel. Ook in andere 

delen van de wereld is de zucht naar grondstoffen een vloek voor al wat leeft. De laatste fossiele 

brandstoffen zullen steeds lastiger te delven zijn en tot meer aardbevingen en milieuvervuiling leiden. Een 

belangrijke taak dus voor de overheid, om de energietransitie, maar ook energiebesparing onder de 

aandacht te brengen. Dat is een thema dat wij weer moeten afstoffen en onder de aandacht brengen van 

provincie en nationale overheid. Onze stad ligt in een regio die getekend is door jarenlange crises, claims, 

en de recente aardbevingen en het dreigende verlies van duizenden banen, de komende jaren, volgens 

FNV Bondgenoten. Decentralisaties leggen de komende jaren steeds meer taken op ons bord, maar 

zonder de bijbehorende financiën. Dit terwijl we dringend aandacht moeten vragen voor energie en 
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voedseltransitie. Je hoeft geen groot ziener te zijn om te voorspellen dat er de komende tijd genoeg te 

doen is in de stad en regio, maar weinig geld. Kortom, daar moet je uit zien te komen. 

De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente met de provincie om de tafel gaat zitten en gaat praten over 

manieren waarop mensen diensten met elkaar kunnen uitwisselen, zonder dat er per se geld aan ten 

grondslag ligt. Een soort ruilhandel. Misschien het handigst om een eigen munt te slaan? De Grunninger, 

of de Martini? De huidige situatie van de gemeente Groningen is voor een deel door het 

onderzoeksbureau Ecorys in kaart gebracht. Hierin komt onder andere naar voren dat Groningen weinig 

inkomsten krijgt en een dure gemeente is voor haar burgers. Er zullen de komende tijd weinig grote 

projecten zijn, alhoewel wij er al een te veel kunnen verzinnen. Daarom is er een omslag nodig in doen en 

denken bij RO/EZ, waarvan Ecorys denkt dat die moeilijk zal gaan. D66 noemde dit ook al. Toch is dit 

wel belangrijk, want de Partij voor de Dieren wil geen prestigeprojecten en is een voorstander van een 

overheid die initiatieven van burgers ondersteunt, in plaats van zelf grote dingen te willen bouwen. 

Ecorys meent verder dat het vastgoed van de gemeente te zeer versnipperd is en transparanter moet. We 

vragen ons af hoe de rest van de raad daarover denkt en of die het daarmee eens is. Wat gaan we daarmee 

doen? Tot zover, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: De heer Van Rooij. 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Dank u wel, voorzitter. De heer Van Rooij heeft eigenlijk 

nauwelijks spreektijd, dus dat betekent dat hier geen politiek-filosofische discussie gaat komen. Ik heb 

goed geluisterd naar onder andere de woorden van mevrouw Bloemhoff. Mevrouw Bloemhoff haalde een 

aantal kerndoelen aan, die voortkomen uit het liberalisme en de sociaaldemocratie. Ik denk dat dit 

waarden zijn die inmiddels in onze beschaving ook een plek hebben gekregen en waar eigenlijk elke 

partij in onze raad achter staat. Alleen, hoe je die dan weer in de praktijk brengt, daar kan anders over 

gedacht worden. Student en Stad vindt dat die kerndoelen goed naar voren moeten komen, of dat nu door 

de lokale overheid gebeurt of door een derde partij. Als de kwaliteit gewaarborgd is, dan vindt Student en 

Stad het geen probleem als dit niet door de lokale overheid gebeurt. Er zijn natuurlijk zaken denkbaar die 

niet door een derde kunnen worden uitgevoerd, maar dan is die kwaliteit dus ook niet gewaarborgd. Ik 

denk dat de discussie die over efficiency gevoerd wordt ook heel erg verband houdt met legitimiteit. Want 

op het moment dat een overheid op inefficiënte manier taken uitvoert, kun je je afvragen of de legitimiteit 

nog gewaarborgd is. Ik denk dat burgers van een overheid mogen verwachten dat taken goed worden 

uitgevoerd, op een efficiënte manier. Ook omdat inefficiëntie eigenlijk vrijwel automatisch leidt tot het 

niet of minder goed kunnen uitvoeren van andere taken, die misschien ook dicht tegen kerntaken of 

kerndoelen aan liggen. 

 

De VOORZITTER: Uw spreektijd is voorbij. 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Nog een laatste noot? Waar het uiteindelijk om gaat, is dat we 

deze stad laten welvaren. En deze stad heeft een aantal heel belangrijke sterke punten. Ik denk dat we die 

sterke punten zich moeten laten ontwikkelen. De kijk die Student en Stad daarop heeft is, denk ik, 

duidelijk en anders kan ik het nog een keer toelichten, buiten deze spreektijd. 

 

De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Gijsbertsen. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, dank u wel. Ik ga toch even staan, want ik wil zelfs 

voor een bijna lege tribune, moeten we vaststellen, niet doen lijken alsof het niet belangrijk is. Want dat is 

het natuurlijk wel. Dat is het in alle gemeenten in Nederland, want die overheid gaat gewoon enorm 

veranderen. Dus dat is de moeite waard om even bij te gaan staan. 

De heer Luhoff memoreerde al even een uitspraak van gisterenavond, over dat de kerntakendiscussie 

achterhaald zou zijn. En, voorzitter, ik vind dat eigenlijk ook. Ik vind het een ouderwetse discussie. En 

dat vind ik eigenlijk ook van het debat van zojuist. Waarom? Omdat we heel snel de neiging hebben om 

te zeggen: “De samenleving verandert, en nu gaan wij met elkaar definiëren wat die samenleving dan wel 

en niet doet”. En daarmee gaan we ook definiëren wat wij dan nog wel en niet doen. We gaan weer 

nieuwe grenzen trekken, waar de overheid voor is. Alsof je een product van de lopende band laat rollen 

en het daarbij laat. Dat zie je ook een beetje in het debat. Mevrouw Koebrugge had een interruptie 

richting de PvdA toen het ging over werkgelegenheid, die de PvdA belangrijk vindt. Gaat de gemeente 

dan banen scheppen? Het is blijkbaar het een of het ander. Terwijl het natuurlijk gaat om de doelen die er 

achter liggen. Je komt ook heel snel op woorden, zoals het CDA gebruikt, als ‘draagvlak’. Je komt dus 
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heel snel weer in een discussie die vanuit het stadhuis gevoerd wordt, die heel erg top-down is. Ik denk 

dat dit de functie van de overheid miskent en ook de plank misslaat bij de veranderende samenleving. De 

gemeente is uiteindelijk gewoon een maatschappelijke instelling, van ons samen, waarin je een aantal 

waarden wilt verdedigen en ook een aantal doelen wilt bereiken, zoals de PvdA zei. Dat heeft te maken 

met de lange termijn, duurzaamheid is verrassend vaak genoemd vandaag, wat ik op zich huldig, maar 

ook de belangen van minderheden, kwetsbare, mensen die in de knel komen en met het faciliteren van het 

dagelijks leven. Maar ook, omdat je wilt als burger, dat je iemand aan kunt spreken op je leefomgeving, 

dat er iemand verantwoordelijk is, die er ook iets aan kan doen. Er zit ook een democratisch element in. 

En de vorm van dit alles is volgens mij wat in verandering is. Die is namelijk niet top-down, waarmee we 

schermen met wettelijke taken en zeggen: “Daar gaan wij niet over”. Dit heeft ook niets te maken met de 

terugtrekkende overheid, wat mij betreft. Dat wordt ook helemaal niet gevraagd. Ik merk in de afgelopen 

jaren, als het gaat over dit onderwerp, dat mensen en ondernemers, mensen met initiatieven, helemaal niet 

zeggen: “Ga eens weg met die overheid”. Mensen willen het wel anders. Mensen lopen aan tegen de 

bureaucratie, tegen regelgeving, maar ze willen wel een overheid die meedenkt, die soms kennis deelt, die 

soms een gebouw deelt, soms geld, soms personeel. Het kan steeds iets anders zijn. Vooral vaak ook een 

netwerk, andere mensen om mee in contact te komen. Dat is waar mensen naar op zoek zijn. Ik vind het 

niet zo nuttig om nu weer nieuwe hokjes te gaan tekenen. Het gaat volgens mij over overheid die veel 

flexibeler is, die openstaat en ook flexibel kan opereren en die een kwalitatief goede, betrouwbaar en snel 

werkende partner is voor anderen, voor ondernemers en voor burgers. Dat vraagt dus iets gigantisch van 

onze organisatie. 

 

De VOORZITTER: De heer Dijk. 

 

De heer DIJK (SP): Ja, voorzitter, als ik de heer Gijsbertsen hoor, dan kan ik een eind meekomen. Maar u 

hebt het over een flexibele overheid. Kunt u, gewoon voor mijn begrip, proberen om dat iets beter te 

duiden? 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Dat was eigenlijk mijn volgende zin. Ik zei: dit vraagt iets heel 

groots van onze organisatie. We zijn gezegend in Groningen met een groot ambtenarenapparaat, met een 

heleboel heel deskundige mensen en ook heel betrokken mensen. Maar mijn ervaring is dat door de vele 

regelgeving en door de manier waarop wij hier vandaan sturen, en dat zodra er iets misgaat we weer een 

nieuwe regel bedenken, dat heel veel mensen ook vastzitten en niet hun creativiteit los kunnen laten, geen 

risico’s durven nemen, niet een keer een regel aan de kant durven zetten. Dat geldt niet alleen voor de 

overheid, dat geldt niet alleen hier, maar dat is iets wat je gewoon op heel veel plekken ziet. Wat ik graag 

zou willen is dat je die deskundigheid en die creativiteit helemaal vrijmaakt, waardoor je als 

initiatiefnemer of als ondernemer die met die overheid praat, ook iemand tegenover je hebt die de vrijheid 

heeft om met je mee te denken en inderdaad dingen mogelijk te maken. En die niet gelijk denkt: o jee, 

maar dat kan niet daarmee en niet daarmee, maar die denkt: hoe kunnen we dit nou voor elkaar boksen? 

Je hebt er ook al voorbeelden van gezien. Positieve en negatieve. Tijdelijk gebruik van gronden is een 

discussie, het Suiker Unieterrein, ik memoreerde gisteren nog dat jongerenproject Back Bone 050. Soms 

gaat het wel goed en soms is het ook heel erg moeilijk. 

Tegen de Stadspartij zou ik willen zeggen: er is geen uitkomst, volgens mij, van het kerntakendebat. U 

hebt het over een uitkomst die er moet zijn, maar er is volgens mij geen uitkomst. Niet in de zin van dat 

we kunnen bepalen, voor in lengte van jaren, wat wij precies wel en niet gaan doen. Het gaat volgens mij 

over het inspelen op het continue verschil in rollen waar de gemeente in verzeild raakt. Dat betekent dus 

dat je met minder geld, misschien ook wel minder doet, maar, ook al heb je misschien zelf wat minder 

initiatieven, wel meer mogelijk maakt. 

 

De VOORZITTER: De heer Sijbolts. 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, dat was ook eigenlijk wel wat ik bedoelde. Alleen wilde ik dus niet 

meteen te veel op de inhoud gaan zitten. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, ik merk dat de zaal u begrijpt. Dus die kunt u in uw 

zak steken. 

Dan de stapel rapporten die we hebben gekregen. Je ziet dat deze ook verschillende interpretaties oproept. 

De eerste twee woordvoeringen waren de VVD en daarna de SP. Die hadden daar een compleet 

tegengestelde interpretatie van, volgens mij. Dus dat geeft volgens mij ook aan hoeveel ruimte daar dan 
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weer in zit. Het viel mij niet tegen, laat ik het zo zeggen. Volgens mij gaat er heel veel goed en dat is ook 

in lijn met eerdere discussies die we hierover hebben gehad. Ik ben het wel eens met wat ook de heer 

Luhoff zei. Zeker in het welzijnswerk, maar dat is ook niet nieuw, ontbreekt er visie en moeten wij echt 

aan de slag om die politieke doelen weer centraal te stellen. Tot zover, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Is er nog een interruptie? Ja, mevrouw Koebrugge. 

 

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Ja, voorzitter, de heer Gijsbertsen begon zijn betoog met dat hij de 

noodzaak eigenlijk niet ziet van deze discussie en haar eigenlijk achterhaald vindt. Ik denk dat hij juist 

met zijn betoog de noodzaak van deze discussie heeft aangetoond. Er zit een groot verschil tussen hoe 

GroenLinks de gemeente ziet en hoe de VVD de gemeente ziet. U zegt: “De gemeente is een 

maatschappelijke instelling”. Nou, dat vindt de VVD absoluut niet. Ik vraag me ook af wat iemand die 

nauwelijks rond kan komen heeft aan een Popvisie. Vindt u niet dat we ons moeten afvragen of al die 

visies daadwerkelijk tot een kerntaak behoren? 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, dit zijn twee vragen. Eigenlijk drie. Ik zal eerst maar 

even op het eerste punt ingaan, de kerntakendiscussie. Wat ik heb gezegd, is dat we de manier waarop we 

de discussie voeren, ouderwets vinden. Wat je ziet in dit debat is dat we weer hokjes gaan maken en vanaf 

hier bedenken wat we wel en niet gaan doen. Ik vind dat te veel 0 of 1 en ik vind het te weinig flexibel. Ik 

vind de discussie over de nieuwe overheid zeer belangrijk, anders zou ik die woordvoering niet hebben 

gedaan. 

Twee: U stelt een vraag over de visies. Ook daarvoor geldt dat een visie niet hoeft te betekenen dat we 

allemaal dingen zelf gaan doen als gemeente, maar ik vind het wel goed, dat is het maatschappelijke 

element, dat u blijkbaar niet zo zoekt, om maatschappelijke doelen te bereiken. En volgens mij 

verwachten mensen dat ook. En als u dat niet wilt, vraag ik mij af waarom u hier dan zit. Als u hier zit om 

de overheid zo klein mogelijk te maken en zo weinig mogelijk te laten doen, vind ik dat niet zo nuttig. 

Volgens mij is de overheid een instelling, om het die naam maar te geven, waarmee je ook met mensen 

iets kunt bereiken. En dat vind ik waardevol. 

 

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, daar zit dan, denk ik, ook het verschil. Wij vinden dat ook 

heel waardevol. Wij willen ook met de Stadjer alles doen. Dat vinden wij minstens zo belangrijk als u dat 

vindt, maar wij denken dat de Stadjer er veel meer aan heeft als wij concreet zaken uitvoeren, in plaats 

van steeds in visies te verzanden. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Met dat laatste kan ik makkelijk eens zijn. Ik ben altijd erg voor 

uitvoeren. Maar ik vind wel dat wat u doet – u gaat de discussie al gelijk brengen op de milieudienst, op 

het privatiseren van taken – niet zo interessant is. U kunt wel zeggen: “We gaan minder doen en dan gaat 

het vanzelf goed.” Dat is een beetje de VVD-gedachte, ook in het hele sociale domein. “Als we nu maar 

gewoon als overheid niets doen, dan gaat het allemaal vanzelf goed, dan komen mensen vanzelf aan 

werk”, maar dat is niet zo. En ik vind het belangrijk om met elkaar te zorgen voor mensen die niet zo 

makkelijk aan het werk komen, die wel in de knel zitten, in een sector die misschien wat hulp nodig heeft. 

En om dat samen, als collectief, voor elkaar te krijgen. 

 

De VOORZITTER: De heer Dijk. 

 

De heer DIJK (SP): Dank u wel, voorzitter. Ja, ik werd even getriggerd door de laatste woorden van de 

heer Gijsbertsen. Dat ging dan over de visie op welzijn. Ik neem aan dat u het dan heeft over de nieuwe 

taken die naar de gemeente komen? Of überhaupt als het gaat om welzijn? Want ik vind dat juist daar in 

ons kleine debatje, waar we het net over hadden, veel visie is gekomen, met sociale wijkteams die de 

buurten ingaan, niet kapot worden gebombardeerd met indicaties, dat soort dingen. Ik denk juist wel dat 

daar een visie op is. Dat die niet af is, dat klopt. En dat er veel nieuwe taken naar de gemeenten komen, 

die mij ook zorgen baren, dat ben ik met u eens. Maar hoe bedoelt u dat de gemeente daar geen visie op 

zou hebben? 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, ik denk dat de heer Dijk erg vooruit denkt. Ik ben heel 

erg blij met de discussie waarin we inderdaad een visie aan het ontwikkelen zijn. Ik vind dat we daar 

overigens nog een heel lange weg in te gaan hebben. Ik heb hier ook al twee of drie jaar geleden bij de 

begroting al eens geconstateerd dat het welzijnswerk veel te versnipperd was, dat het niet voldoende op 
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doelen was gericht en dat het niet persoonlijk genoeg was. Gelukkig hebben we nu aanknopingspunten 

om daar iets aan te doen en die verwelkom ik. Dus ik hoop dat dit een goed effect heeft. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: We zijn aan het eind gekomen van de eerste termijn en we hebben een motie. En die 

gaat over het beloningssysteem van de gemeente, namelijk de wethoudersnorm. Zou u daar een reactie op 

willen geven? 

 

Wethouder SCHROOR: Voorzitter, net zoals de heer Gijsbertsen ga ik er even bij staan, ook om aan te 

tonen dat dit daadwerkelijk, ondanks het late tijdstip, ook voor het college een belangrijk onderwerp is. 

Als inleiding hebben wij u een tijdje geleden voorgespiegeld dat wij informatie zouden gaan leveren, 

zodat u in ieder geval een volwaardig debat kunt voeren over kerntaken. Nou, er is een workshop over 

geweest, met een inleiding, onder voorzitterschap van de burgemeester. En wij zouden ook wat hardware 

leveren: rapporten. Een doorlichting van onze organisatie, met een benchmark over hoe we er nu eigenlijk 

voor staan ten opzichte van andere gemeenten, wat we goed doen en wat beter zou kunnen en waar nog 

aandachtspunten zijn. En die rapporten per stuk bekijkende, is er altijd wel wat op aan te merken. Maar 

als je naar het geheel krijgt, zijn ze wel zeer waardevol. De rapporten zijn ook wel een mooie 

thermometer, ze geven een momentopname van waar we nu staan. We staan vlak voor een grote 

organisatieverandering en je ziet dat de organisatieverandering en de organisatie veranderen sec, niet 

meteen betekent dat ook houding en gedrag meegaan. We zien wel heel veel goede voorbeelden. In dat 

opzicht zijn sommige rapporten wat kort door de bocht. We zien veel voorbeelden van een veranderende 

mentaliteit en ook een veranderende houding van onze ambtenaren naar de burgers toe, maar er kan echt 

nog een hoop gebeuren. Daar zullen we ook een vinger aan de pols moeten houden en dat blijkt ook wel 

uit deze rapporten. Dus ik hoop dat u met mij deelt dat u in elk geval in staat bent geweest om een debat 

te voeren, ik zeg het heel voorzichtig, over de mogelijke kerntaken. De organisatie is volledig in 

verandering op dit moment. Dat zijn we ook al vier jaar lang ingegaan. In de filosofie van het college is 

het zo dat een gezonde organisatie zich altijd aanpast. Ik denk dat dit ook eigenlijk wel opgaat voor de 

discussie over taken en kerntaken. Je zou die discussie eigenlijk altijd moeten voeren. Ik sluit me ook aan 

bij de woorden van de heer Gijsbertsen. Deze discussie is nooit klaar. Deze discussie is per definitie 

dynamisch en zal per definitie moeten ingaan op de wens uit de omgeving, uit de maatschappij. De wens 

van bedrijven, van de markt, van de burger, van de overheid. Precies in die driehoek die ook geschetst is 

tijdens het eerste debat over de kerntaken. De rol van de overheid, de rol van de markten, de rol van de 

maatschappij, zijnde de burgers. Hoe zou je nu kunnen kijken welke taken door wie het beste kunnen 

worden opgepakt? Of door welke combinatie van die drie partijen een taak het beste kan worden 

opgepakt? Ik denk dat dit de primaire conclusie kan zijn van dit debat. Dat maakt het zeker niet 

gemakkelijk voor het college om daar een lijn in te vinden. Ons takenpakket hebben wij in de 

geschiedenis toch vrij traditioneel aangevlogen: we doen het en we doen er weer iets bij, als we 

terugkijken naar de geschiedenis is dat wel hoe ons takenpakket is ontstaan. We doen steeds iets meer en 

als iets blijft liggen, doen we dat er bij. We stoten bijna nooit iets af. Dat gebeurt zelden hier. Ik denk dat 

het heel goed zou zijn om het volgende college in staat te stellen in de onderhandeling daar in ieder geval 

een visie op te ontwikkelen, zodat je onderscheid kunt maken of een richting kunt aangeven hoe je met je 

huidige takenpakket om wilt gaan, hoe je wilt anticiperen op die veranderende maatschappij, en hoe je 

Let’s Gro echt serieus gaat nemen. Want als je namelijk, dan kijk ik ook even naar de heer Dijk, je 

takenpakket opvat als: prima om het efficiënter te willen doen en er kritisch naar te willen kijken, als het 

maar door de gemeente gebeurt, want dat heb ik letterlijk horen zeggen, dan neem je Let’s Gro niet 

serieus. Dit is een stelling van mij. Dat durf ik wel aan. Dan ontneem je jezelf de kans dat een andere 

partij dan de overheid het wellicht beter of efficiënter of misschien zelfs wel inhoudelijk beter kan 

uitvoeren. En ik zou dat echt zonde vinden om richting het volgende college als boodschap mee te geven. 

 

De heer DIJK (SP): Voorzitter, ik zei al in mijn reactie dat ik helemaal niet tegen particulier initiatief ben. 

Dus laat maar komen, als ze het beter kunnen. 

 

Wethouder SCHROOR: Ik heb nu letterlijk horen zeggen: “We stoten het niet af, maar we willen het wel 

efficiënter en beter uitvoeren.” Maar wat nou als afstoten een betere en efficiëntere manier is en we 

samen tot die conclusie komen? Sluit u dat dan uit? Dat was een vraag die bij mij opborrelde. Of sluit u 

dat niet uit? 

 

De heer DIJK (SP): Ik sluit het wel uit, inderdaad als het alleen maar gaat om het woord ‘efficiëntie’ en 

niet als het om de waarden gaat die het verder heeft voor ons als gemeente. Een goed voorbeeld, wat 
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mevrouw Bloemhoff ook zei, zijn de schoonmakers. Het zou inderdaad goedkoper kunnen, als je het 

uitbesteedt, maar dan krijg je wel dit soort problemen en je krijgt de marktbureaucratie, die je nu hebt, 

omdat je constant moet blijven controleren of zo’n schoonmaakbedrijf zich aan de regels houdt. Ik noem 

dat marktbureaucratie en ik vind dat helemaal niet efficiënter. 

 

Wethouder SCHROOR: Goed. Nou, de antwoorden op die vraag krijgt u volgens mij volgende week. Die 

zijn al klaar, maar ze worden nog door het college bekeken. Maar ik kan u zeggen dat uw stelling nu in 

ieder geval niet meer klopt met de feiten en in de antwoorden. Maar volgens mij moeten we dit debatje 

even opsparen. 

Goed dat u in ieder geval zegt dat het ook in de gedachte van de SP opkomt om iets te kunnen afstoten, zij 

het met heel veel voorzichtigheid, maar dan wel als het inhoudelijk efficiënter kan. 

Dan kijk ik even naar een wat algemener beeld. D66 zei het ook, ja, de mindset, bijvoorbeeld bij RO/EZ, 

maar ook bij andere dienstonderdelen, is soms nog wel van de oude structuur. Die oude structuur is wel 

opgeheven, maar het is nog niet de facto het geval. De diensten bestonden vorig jaar nog. Vorig jaar 

werden ze ook op die manier gerapporteerd en hebben ze ook op die manier hun administratie gedaan. 

Dus wat je ziet is dat het proces om dat los te laten langzaam gaat, het proces om veel meer 

vakinhoudelijk te gaan samenwerken, thematisch, en op die manier ervoor te zorgen dat de integratie 

beter is, en dat ook de houding en het gedrag erop aangepast worden. Maar nogmaals: wij zien veel meer 

goede voorbeelden dan slechte voorbeelden. Ik sluit me dan ook aan bij de woorden van GroenLinks. 

Tot slot, voorzitter: ja, voorbeelden gaan altijd mank. Dus ik ga ze ook niet herhalen. De maffia die 

afvalinzameling doet lijkt mij geen goede uitbesteding. Overigens laat het rapport zien dat wij onze 

afvalinzameling hartstikke goed doen en daarbij hoor ik de raad weer spreken over de milieudienst, die 

anderhalf jaar geleden is afgeschaft. Die heet nu Stadsbeheer. Je ziet, we moeten van elkaar een hoop 

leren. We moeten echt wennen aan de nieuwe situatie. Maar ik denk dat het rapport wel degelijk een 

waarde heeft als het gaat om die discussie, want die hebben we vaak gevoerd, over de afvalinzameling. Je 

ziet nu in ieder geval wel dat we dat heel efficiënt en goed doen. 

Tot slot, voorzitter. Het is hoe dan ook, een vraag van GroenLinks, een enorme omslag voor onze 

ambtenaren. Een kerntakendiscussie serieus oppakken, daar serieus consequenties aan verbinden en ook 

serieus taken uitbesteden aan een marktpartij, ofwel overlaten aan de maatschappij, zijnde de burgers, 

ofwel in combinatie met drie partijen: overheid, markt en maatschappij oppakken, vergt een enorme 

omslag in het denken van de oude traditionele ambtenarij naar een heel nieuwe flexibele, dienstbare 

ambtenaar, waar wij wel voor staan. Die inzet hebben we nu al gepleegd. We zien ook nu de resultaten 

daarvan, maar we zijn er nog niet. Dat zal, hoe dan ook, een behoorlijke omslag tot gevolg hebben. Hoe 

gaan we hier nu verder mee? Ik heb ook even naar de collega’s gekeken. Dit valt niet mee, om uit dit 

debat iets van een rode draad te halen. Wij gaan proberen om op basis van dit debat toch een soort 

document te maken, met deze rapporten eronder liggend, op basis waarvan in ieder geval een volgende 

coalitie een koers kan bepalen. Zo van: die kant willen we op, dit willen we verder onderzoeken, dit niet, 

dit wel. Misschien is dat nog niet op het niveau van ‘taak a wel, taak b niet, taak c wel en taak d niet’, 

maar het wordt misschien wel een document dat gebruikt kan worden, dat hangt natuurlijk van de partijen 

af die daarin zitten, om dat fundamentele debat te voeren over de samenwerking tussen overheid, markt 

en maatschappij. Dat is, denk ik, uit alle discussie wel naar boven komen drijven. Als je dat niet doet, dan 

blijf je stilstaan en dan ga je achteruit. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Kunt u nog een preadvies geven bij de motie? 

 

Wethouder SCHROOR: Ja, voorzitter, ik was wat aan het fronsen, ik heb begrepen dat een aantal 

raadsleden dat op is gevallen, want ik vroeg mij af wat dit met de kerntakendiscussie te maken heeft. Ik 

snap uw haakje. Vandaar dat ik het nu wel begrijp. Ik kom alleen tot een andere conclusie. We hebben 

inderdaad op basis van een motie de balkenendenorm doorgevoerd. Dat was 230.000 euro per jaar. 

Minister Plasterk is op dit moment bezig met de ministersnorm, 180.000 euro per jaar. De 

wethoudersnorm bestaat de facto niet in Den Haag. Het is zo dat een aantal gemeentes heeft het 

geprobeerd, in ieder geval Eindhoven, en Eindhoven is door de rechter teruggefloten. Het mag niet. Op 

dit moment is er ook een hoger beroep bij de Raad van State in Brabant. Daar is de conclusie dat de stad 

niet bevoegd is om een wethoudersnorm te gaan invoeren voor zijn subsidierelaties. Betekent dit dat wij 

daar niets aan doen? Dat is niet waar. Wij kijken waar wij invloed hebben en daar waar wij subsidie 

verlenen, wat wij bijna nooit alleen zijn overigens, we zijn altijd een subsidieverlener maar er zijn vaak 

heel veel bronnen van subsidie die bij een partij terechtkomen, zie bijvoorbeeld Lentis, maar waar wij 

invloed hebben op benoemingen en beloningen, zullen wij in ieder geval altijd kijken of die beloning 
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proportioneel is en een beetje in de richting zit van wat wij hier in de stad als algemeen geaccepteerd 

beschouwen. Dus dat wel. Collega Istha is daar ook mee bezig. Daar heeft hij ook een debat met u over 

gevoerd. Dus we doen er zeker wat aan. We houden als college absoluut niet van enorm hoge beloningen, 

die buitenproportioneel zijn, maar een wethoudersnorm invoeren hier in de stad, die mogelijkheid hebben 

we niet. En we hebben ook weinig zin om bij een rechter teruggefloten te worden. Daarnaast kunnen we 

ook de consequenties van een dergelijke actie niet overzien. Bij deelsubsidierelaties, subsidierelaties, 

projectsubsidies: hoe ver ga je in dit soort reglementen en wat moet je daarmee doen? De consequenties 

van deze motie zijn niet te overzien, los van het juridisch aspect. Dus wij ontraden deze motie. 

 

De VOORZITTER: Goed. De heer Dijk. 

 

De heer DIJK (SP): Voorzitter, ik wil daar even kort op ingaan. Ik ben namelijk de afgelopen tijd bezig 

geweest om uit te zoeken hoe het is. Ik wou zelf een initiatiefvoorstel schrijven om de wethoudernorm in 

te voeren. Ik begrijp dat er onduidelijkheid over is of het mogelijk is om dit als gemeente te doen. Er zijn 

voorbeelden waar dat wel is gelukt. Ik hoor nu net, dat wordt mij ingefluisterd, dat het in Eindhoven 

inderdaad gebeurd is en dat er een Kamermotie voorligt. Ik stel voor dat ik de motie intrek en toch 

probeer om zelf een initiatief voorstel uit te werken, als dat mogelijk is, om daar verder onderzoek naar te 

doen. 

 

De VOORZITTER: Goed. Kunnen we deze kerntakendiscussie afronden? Ik dacht het wel. We hebben 

nog een punt op de agenda staan. Er staat bij mij een motie over stroom op, van de heer Moes. 

 

9. Motie vreemd aan de orde van de dag 

 

De VOORZITTER: De heer Moes. 

 

De heer MOES (PvdA): Ja, voorzitter, om de kerntakendiscussie nog maar even voort te zetten: mijn 

partij vindt het wel belangrijk dat wij ons bemoeien met verkeersveiligheid, met openbare veiligheid en 

dat we ons bemoeien met het ondernemersklimaat. Vandaar dat wij ervan opkijken als er regelmatig grote 

stroomstoringen zijn in delen van de stad, zoals onlangs in Paddepoel. Er kan natuurlijk een keer een 

incident zijn, maar er lijkt hier wel sprake te zijn van een regelmatig incident en dan roept het al snel 

vragen op. In hoeverre heeft dit een structureel karakter? Er is in de vorige jaren minimaal twee keer per 

jaar een stroomstoring geweest. Ik weet niet of dat altijd in Paddepoel was, maar in ieder geval wel in het 

noordelijk deel van de stad. Vandaar dat wij, met het oog op verkeersveiligheid, openbare orde en 

veiligheid, ondernemersklimaat, de detailhandel in het bijzonder, want de winkels gaan dicht op het 

moment dat de stroom uitvalt, je kunt bijvoorbeeld niet meer afrekenen, je kunt bijvoorbeeld niet meer 

beveiligen, toch het college willen vragen zich een beeld te vormen van de oorzaken van de 

stroomstoringen en al het mogelijke te doen om met de verantwoordelijke instanties maatregelen te 

nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen. We kunnen ons voorstellen dat dit even wat 

uitzoekwerk vergt, dus vandaar dat wij het college vragen om ons daar voor de zomer, laten we het maar 

zo zeggen, over te informeren. Maar eerder mag ook. Dank u wel. En dan blijft het natuurlijk nog steeds 

voor de zomer. 

 

Motie (13) (PvdA) 

De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 29 januari 2014, 

 

constaterende dat: 

- de wijk Paddepoel op vrijdag 24 januari 2014 getroffen werd door een stroomstoring, waardoor 

meer dan tweeduizend huishoudens en het winkelcentrum zonder elektriciteit zaten, en de 

stoplichten in de wijk het niet meer deden; 

- dezelfde wijk op woensdag 22 januari 2014 ook al getroffen werd door een stroomstoring; 

overwegende dat: 

- blijkens berichtgeving in de pers, beide incidenten, ondanks de korte tijdspanne tussen beide 

gebeurtenissen, geen verband met elkaar hielden en dat in minstens een geval sprake is van 

kabelbreuk; 

- het noordelijk deel van de stad op 1 en 18 oktober 2012 en op 12 mei 2013 en 1 juli 2013 ook al 

geconfronteerd werd met grote stroomstoringen zonder een directe aanwijsbare externe oorzaak; 
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- grote stroomstoringen risico’s met zich meebrengen in de verkeersveiligheid en de 

sociale/openbare veiligheid; 

- grote stroomstoringen een negatief effect hebben op het ondernemersklimaat en de detailhandel in 

het bijzonder; 

- het van belang is herhaling in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen; 

verzoekt het college: 

- zich een beeld te vormen van de oorzaken van de stroomstoringen, de kwaliteit van het 

elektriciteitsnetwerk binnen de gemeente (in het bijzonder de noordelijke wijken, waaronder 

Paddepoel) en de risico’s op stroomstoringen in de toekomst; 

- al het mogelijke te doen om te bevorderen dat de verantwoordelijke instantie(s) maatregelen 

nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen; 

- de raad voor de zomer over de bevindingen te informeren; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

De VOORZITTER: Het woord is aan de wethouder. De heer Seton. 

 

Wethouder SETON: Ja, voorzitter, dank u wel. Ten eerste begrijp ik de achtergronden van deze motie. Je 

zou kunnen zeggen: elke storing is er een te veel en zeker als het een aantal keren gebeurt in een gebied. 

Het treft mensen in huizen, in winkels en ook de verkeersveiligheid. Dat is iets waar je je als overheid 

zorgen over maakt. Ik moet, als het gaat om de vragen van de motie, wel even iets uitleggen over hoe die 

netwerken in elkaar zitten. We hebben vaker gesproken over het Meerjaren Investeringsplan. Dat gaat 

over het ov-net, het net dat de gemeente zelf beheert. Daar hebben we dan afspraken over. Als er een 

storing is, wordt die binnen twee weken opgelost. Dat is één net. En dat net is alleen maar ‘s avonds en 

‘s nachts aan, dat weet u. Het tweede netwerk is van Enexis en dat net is altijd aan, want de bruggen 

moeten ook overdag open kunnen en die zijn daarop aangesloten. Ook de stoplichten, maar ook uw en 

mijn huis en de winkeliers. Dus Enexis voert dat voor ons uit. Wij hebben uitgebreid contact met Enexis 

over elke storing en zeker over deze reeks van storingen. Ook op het niveau van het regiomanagement is 

hierover gesproken. Uw opmerking over dat het wat tijd kan kosten om het uit te zoeken valt mee; we zijn 

er al mee bezig. Dus het valt misschien nog wel een beetje mee hoeveel tijd dat duurt. Wij vormen ons 

dus al een beeld van die stroomstoringen, daar zijn we uitgebreid met Enexis over in gesprek en zij zijn 

ook toeschietelijk in het leveren van de informatie. Dus dat loopt goed. We doen al het mogelijke om te 

bevorderen dat ze maatregelen nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Ik zei al: elke storing is 

er een te veel. Dus wij dringen er consequent op aan, en ook mede op basis van het indienen van deze 

motie, om dat in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. En ik heb ook al gevraagd om inzicht te 

geven in waar die storingen het gevolg van zijn geweest. Is het nu structureel? Dat zou kunnen, als je een 

aantal keren achter elkaar een storing hebt, maar het kunnen ook elke incidentele storingen zijn, die daar 

de oorzaak van zijn geweest. De zorgen delen we. Wat u vraagt in uw motie, gebeurt al. Dus ik heb de 

neiging om haar overbodig te noemen. Maar dat leidt er wel toe dat we het oordeel aan de raad overlaten. 

We delen uw zorgen en wat u vraagt, gebeurt. 

 

De VOORZITTER: De heer Luhoff. 

 

De heer LUHOFF (D66): Voorzitter, mag ik een vraag stellen? Als ik u goed begrijp, gebeurt het gewoon 

standaard, elke keer na elke storing. 

 

Wethouder SETON: Bij elke storing wordt er nagegaan wat de oorzaak ervan is. En doordat het nu een 

paar keer in een gebied is gebeurd, zijn we er nu wat dieper op ingegaan. Waar zit het nu in? Ik heb een 

eerste reactie binnen. Ik vind die nog niet helemaal scherp genoeg. We gaan dus met Enexis kijken wat zij 

kunnen doen en wat ze zouden moeten doen om de kans op storingen zo klein mogelijk te maken. 

 

De VOORZITTER: Ik geloof dat Nederland het land is met de minste storingen ter wereld. By the way. 

Alles is relatief. Zullen wij over deze motie stemmen? Is dat de bedoeling? Ze staat op het bord. Wie is er 

voor deze motie? GroenLinks is ervoor, de PvdA, de ChristenUnie, de Partij voor de Dieren, de SP, dan is 

het een meerderheid. De motie is aangenomen. 

 

10. Sluiting 

 

De VOORZITTER: We zijn gekomen bij het einde van de vergadering. 
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De GRIFFIER: Er hadden nog mensen een stemverklaring. 

 

De VOORZITTER: Ja, maar dan bent u nu echt te laat, hoor. De heer Van Keulen heeft aanmerkingen op 

de voorzitter? Dat kan hij straks in het café verder uitdragen. Dank u wel allemaal. 

 

(22.40 uur) 
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OPENBARE VERGADERING VAN 19 februari 2014 

 

Voorzitter: de heer R.L Vreeman 

  mevrouw Postma  

 

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

(PvdA), S.A. Koebrugge (VVD), A. Postma (GroenLinks), C.M. van Dijk (SP), L.R. van Gijlswijk (SP), 

N.G.J. Temmink (SP), G.E.J. Copini-van der Meulen (D66), A.K. Kuik (CDA), I.M. Jongman-Mollema 

(ChristenUnie), A.M.J. Riemersma (Stadspartij) en de heren B. Baldew (PvdA), J.P. Loopstra (PvdA), 

W. Moes (PvdA) (vanaf 17.15 uur), J. Spakman (PvdA), M.D. Blom (VVD), J. Evenhuis (VVD), 

D. Jager (VVD), J.H. Sipma (VVD), M.T. Gijsbertsen (GroenLinks), W.B. Leemhuis (GroenLinks), 

A.J. Nolles (GroenLinks), K.S.N. van der Veen (GroenLinks), A. Sijbolts (Stadspartij) (tot 18.50 uur), 

A.W. Maat (Stadspartij), J.P. Dijk (SP), 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) 

 

Afwezig m.k.: wethouder J.M. van Keulen (VVD) en de heren R.A. Koops (VVD), G.J.D. Offerman 

(Stadspartij), J. Bolhuis (Stadspartij), R.P. Prummel (Stadspartij) en G.J. Kelder (Partij voor de Dieren) 

 

Griffier: de heer A.G.M. Dashorst 

 

Secretaris: de heer M.A. Ruys 

 

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

T. Schroor (D66) en J. Seton (CDA) 

 

1. Opening en mededelingen 

 

De VOORZITTER: Zullen we beginnen? Hartelijk welkom iedereen, de publieke tribune en de mensen 

thuis. We beginnen met de afwezigen. Wethouder Van Keulen, die is ziek. De heer Koops is afwezig, de 

heer Prummel en heer Kelder. De heer Kelder omdat hij vader is geworden. (Applaus) En de heer Moes 

komt een uurtje later. Dan gaan we de felicitaties doen. De heer Leemhuis is ook vader geworden 

(Applaus) en de naam van zijn zoon is Joris. Dan hebben we de heer Gijsbertsen, die vandaag jarig is. 

(Applaus) Hij krijgt een bloemetje. Ik zie aan zijn gezicht dat hij erg van bloemen houdt. Wordt hier niet 

gezongen bij een jarige? (De raad zingt: Lang zal hij leven!) Nou, ik zie aan je gezicht dat je dit geweldig 

leuk vindt. 

Dan geef ik nu, voordat we de agenda gaan vaststellen, even het woord aan wethouder Schroor. 

 

Wethouder SCHROOR: Ja, voorzitter, bedankt dat ik even als verrassing als eerste het woord mag 

hebben. Ik zal het kort inleiden. Ongeveer een jaar en een paar maanden geleden stond ik ook op deze 

plek. Toen had ik net de portefeuille Onderwijs tot mij genomen en er was een uitermate ingewikkeld 

debat. Dat ging over O2G2 en het was toen met de koppen tegen elkaar. We hadden het gelukkig 

financieel opgelost, maar er was behoorlijk wat schade ontstaan tussen ons als gemeente en het openbaar 

onderwijs. Toen dat debat er kwam, heb ik gezegd, op het moment dat ik de portefeuille namens het 

college mocht gaan doen: “Oké, dit gaan we doen. Dit gaan we oplossen. Maar we gaan ook starten met 

een positieve agenda. Een agenda van ambitie, een agenda om samen te gaan werken.” Dat is gegaan door 

middel van het onderwijspact, zoals u weet. We hebben elkaar opnieuw leren kennen, we hebben elkaar 

opnieuw leren vertrouwen en we zijn opnieuw gaan samenwerken. En om die samenwerking en het 

resultaat daarvan te bekrachtigen, wil ik u nu een kleine videoboodschap laten zien. 

 

Te zien is een videoboodschap getiteld ‘Groningen Onderwijsstad van Nederland 2014-2015’ 

“Mijn naam is Aat Sliedrecht. Ik ben voorzitter van de Stichting Nationale Onderwijsweek en secretaris 

van de toetsingscommissie die de keuze voorbereidt voor de verkiezing van de Onderwijsstad van het 

jaar. Het is mij een bijzonder groot genoegen om namens de toetsingscommissie, die onder 

voorzitterschap staat van prof. drs. Dolf van Veen, te kunnen meedelen dat de keuze voor onderwijsjaar 

2014-2015 gevallen is op de stad Groningen. Mag ik u met die uitverkiezing van harte feliciteren? Na 

Breda en Almere, dat thans onderwijsstad van het jaar is, geeft de commissie met grote eenstemmigheid 

de voorkeur aan Groningen. Mag ik u om dat te onderstrepen een passage voorlezen uit de door de 

commissie uitgebrachte aanbevelingen? Ik citeer: “De samenwerking tussen schoolbesturen en bestuur 
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van de Rijksuniversiteit en het gemeentebestuur in de stad Groningen, is hecht. Het kent meerdere en 

geregelde vormen van overleg en officieel bekrachtigde overeenkomsten. Deze intensieve interactie 

tussen onderwijs, samenleving en gemeente, maakt grote indruk op de toetsingscommissie Verkiezing 

Nationale Onderwijsstad. Die vaste vormen van overleg en overeenkomsten die meerjarige 

gemeenschappelijke afspraken vastleggen in een Onderwijspact Groningen en het Akkoord van 

Groningen, bieden het onderwijs een gemeenschappelijk perspectief en overeenkomende 

aandachtspunten. Het is opmerkelijk dat het hoger beroepsonderwijs en het universitair onderwijs in die 

samenwerking een vaste en actieve waarde innemen. De commissie acht de vormen van samenwerking en 

de producten van grote en voorbeeldige waarde. Ongetwijfeld zorgt onderwijswethouder Ton Schroor 

ervoor dat u de gehele aanbeveling onder ogen krijgt. De gesprekken die tot nu toe met de wethouder, met 

vertegenwoordigers van het onderwijsveld en de ambtenaren zijn gevoerd, geven ons de vaste overtuiging 

dat, in nauwe samenwerking, de Nationale Onderwijsweek 2014 in de eerste week van oktober en het 

Onderwijsjaar 2014-2015 tot een lokaal, regionaal en ook landelijk aansprekend onderwijsevenement 

zullen uitgroeien met Groningen als dynamisch onderwijshart. Ik dank u wel.” 

(Applaus) 

 

Wethouder SCHROOR: Groningen Onderwijsstad 2014-2015. Alstublieft. 

 

De VOORZITTER: Oké, we gaan naar de vaststelling van de agenda. Er zijn twee insprekers aangemeld 

bij agendapunt 8f en we hebben in het presidium een paar kleine wijzigingen voorgesteld. De nota 

Maatschappelijke Participatie is naar de conformstukken gegaan en de nota Ruimtelijke Kwaliteit is naar 

de 1-minuut interventies gegaan. Ik geloof dat dit de enige twee wijzigingen zijn. Is de agenda zo 

akkoord? 

 

2. Benoemingen 

 

2.a: Beëdiging ombudsman, mevrouw M.H.H. Hermans 

 

De VOORZITTER: Dan ga ik nu de ombudsman benoemen. Is een vrouw ook een ombudsman? Nou 

goed, het is Marijke Hermans. U moet even gaan staan. Ik lees even de tekst voor en dan moet u zeggen 

wat u ervan vindt. 

 

“Ik verklaar dat ik om tot ombudsman 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.” 

Wat is hierop uw antwoord? 

 

Mevrouw HERMANS: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: Dan ben je nu benoemd. Gefeliciteerd. 

 

(Applaus) 

 

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

 

4. Initiatiefvoorstellen 

 

4.a: Initiatiefvoorstel van GroenLinks en PvdA: ‘De eerlijke brommer’, scooterbeleid in Groningen 

 

DE VOORZITTER: We gaan naar punt 4 op de agenda, de initiatiefvoorstellen. Wie wil daar het woord 

over voeren? Niemand wil daar het woord over voeren. Dan is nu het college aan de beurt. Ah, mevrouw 

Koebrugge. Gelukkig. 

 

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, dank u wel. Wij als VVD-fractie hebben de ‘eerlijke 

brommer’ in ons midden. Collega Blom snort namelijk al jaren door stad op een redelijke en nette 

scooter. Hij is daarbij overigens nog nooit aangehouden voor controle van zijn scooter op een rollenband. 
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Niet dat wij ons standpunt laten betalen door de privésituatie van een van onze fractieleden, maar een 

gevoel met de praktijk buiten is wel belangrijk als we een voorstel voor nieuw beleid moeten beoordelen. 

Wij danken de collega’s voor dit initiatief, maar de VVD-fractie is er niet enthousiast over. Daar hebben 

wij drie hoofdredenen voor. Wat is precies het probleem? Is dat de uitstervende milieuonvriendelijkheid 

van tweetaktmotoren, zoals we die ook zien bij bijvoorbeeld bakfietsbrommers? Dit probleem neemt 

onzes inziens zienderogen af met de toename van nieuwe schone brommers, inclusief de elektrische. Of is 

het probleem de vermeende verkeersonveiligheid? Maar geldt dit niet ook voor elektrische brommers, die 

stil zijn en die je juist niet hoort aankomen? Moeten we dit allemaal gaan regelen? In het voorstel wordt 

naar allerlei bronnen verwezen, maar wij missen een duidelijke onderbouwing met betrekking tot de 

situatie in deze stad. Het is goed dat in het gewijzigde dictum de scooter gewoon weer als onderdeel 

wordt gezien van het integrale mobiliteitsbeleid, maar nog steeds wordt onder 1a gevraagd om specifieke 

beperkende maatregelen met betrekking tot de uitstoot, hinder en verkeersonveiligheid. Dat gaat ons te 

ver als er niet meer onderbouwing van de problematiek is. Wij sluiten zeker niet uit dat er brommers zijn 

die voor overlast zorgen, maar daar kom ik zo meteen nog op terug. Als er inderdaad wel een probleem is, 

hebben we daar nieuw beleid voor nodig. Voor veel van de in de notitie aangegeven ergernissen is er 

maar één remedie en dat is handhaving. Als scooters zich niet aan de regels houden, dient er te worden 

opgetreden. Dit geldt overigens ook voor slingerende fietsers met een telefoon in de hand. Tot slot, 

voorzitter, is de VVD geen voorstander van lokale aanvullende maatregelen ten opzichte van de 

landelijke regelgeving. Bovendien is de minister al in gesprek met de grote steden. Zou het niet 

verstandiger zijn om de uitkomst daarvan af te wachten? Wat de VVD betreft is de vraag stellen hem 

beantwoorden. Daarom zullen wij het voorstel niet steunen. 

 

De VOORZITTER: Zijn er andere fracties die het woord willen voeren? Ja, neemt u het woord. De heer 

Maat. 

 

De heer MAAT (Stadspartij): Dank u, voorzitter. Wij steunen het voorstel van GroenLinks en de PvdA en 

dat heb ik ook al in de commissie gezegd. Wij hebben alleen wat problemen met de financiering van het 

geheel. Er wordt gesproken over een slooppremie en over grotere controle en handhaving van het 

scooterbeleid en dat is eigenlijk ons grootste probleem met dit hele voorstel. We zijn ook heel benieuwd 

hoe de zaak uiteindelijk wordt ingebed en verwerkt in het vervoersplan, dat deze zomer of aan het eind 

van dit jaar zal komen. Dank u.  

 

De VOORZITTER: Anderen nog? De heer Luhoff. 

 

De heer LUHOFF (D66): Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de opkomst van brom- en scooterverkeer in 

het straatbeeld in heel Nederland, maar ook in Groningen, verdient aandacht in het gemeentelijke verkeer- 

en vervoersbeleid. Maar een eigenstandige positie in een eigen opstandige visie op brommer en scooter 

ging wat te ver en ook de maatregelen die beide partijen met het initiatiefvoorstel voorstelden, gingen wat 

ons betreft te ver. Ze waren disproportioneel en kostten ook veel geld. Wij zijn blij dat de suggestie die 

wij hebben gedaan in de commissie, om het onderdeel te laten zijn van het verkeer- en vervoersbeleid van 

de gemeente Groningen, is overgenomen door deze partijen. Wij hebben een aanpassing gekregen van het 

dictum op het initiatiefvoorstel en daarom kunnen we ook instemmen met het voorstel zoals het nu 

voorligt. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Anderen nog? Mevrouw Kuik. 

 

Mevrouw KUIK (CDA): Dank u, voorzitter. Ja, we zijn ook blij met de aanpassing van het voorstel dat 

het nu een integraal onderdeel is van het beleid duurzame mobiliteit. We vinden het goed dat er wordt 

gekeken naar maatregelen om de overlast terug te dringen. Ik moet er wel bij zeggen dat wij van een 

aantal suggesties dat nu is gedaan, zoals die slooppremie, wat ook was aangegeven door de Stadspartij, 

niet per se heel blij worden. Maar goed, het is een voorstel om maatregelen te presenteren en daar kunnen 

wij niet tegen zijn. We kunnen die maatregelen als ze worden voorgesteld alsnog bekijken. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Jongman. 

 

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Ja, dank u wel. Wij danken de initiatiefnemers voor dit voorstel. 

Het is beter geworden sinds de commissie en hoewel wij gezegd hebben dat de problematiek in de vier 

grote steden toch erger is dan hier, vinden wij het toch wel goed om te kijken naar de combinatie van al 
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die verkeersstromen. Daarom is de uitkomst, zoals in de appendix aan ons toegestuurd, een goede en 

zullen we die uitkomst ook graag tegemoet zien. 

 

De VOORZITTER: De heer Van Rooij. 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank aan de indieners van het 

initiatiefvoorstel. In de commissie hebben we onze lof uitgesproken voor het voorstel. Wij zien het ook 

als een verbetering voor het klimaat hier in de stad. De aanpassing van het initiatiefvoorstel is voor ons 

geen reden om van standpunt te wisselen. Ik denk dat die eigenlijk het voorstel alleen maar beter heeft 

gemaakt. Dus wij zullen instemmen met het initiatiefvoorstel. 

 

De VOORZITTER: Ja, mevrouw Temmink. 

 

Mevrouw TEMMINK (SP): Wij kunnen ons aansluiten bij de woordvoering van de ChristenUnie. 

 

De VOORZITTER: Oké? Dan is het woord aan wethouder Seton. 

 

Wethouder SETON: Ja voorzitter, dank u wel. Ook dank aan de indieners. We hebben in de commissie 

denk ik een goede discussie gehad over hoe we moeten omgaan met de ‘eerlijke brommer’ zoals hij door 

de initiatiefnemers wordt genoemd. Ik heb niet de behoefte om de hele discussie van de commissie te 

herhalen. Ik wil misschien ingaan op een paar punten, die nu nog aan de orde zijn gekomen. De VVD 

zegt dat het probleem van de tweetakt uitsterft. Dat is in de commissie ook gewisseld. Het punt van 

verkeersonveiligheid, omdat juist elektrische brommers stil zijn, dat speelt. En dat speelt ook nog als de 

brommers op de rijbaan terechtkomen, maar misschien dan in iets mindere mate. Het heeft ook de 

landelijke aandacht. Het grootste bezwaar was dat er nog steeds in staat dat er maatregelen worden 

voorgesteld om hinder, uitstoot en verkeersonveiligheid van brommers en snorscooters te verminderen; 

1a. Het college is wel heel bij dat de initiatiefnemers bereid zijn geweest om het dictum aan te passen en 

daar 1b aan te koppelen, waarbij de suggesties worden betrokken ‘voor zover ze haalbaar en 

proportioneel zijn’. Dat was net waar we als college een beetje mee zaten bij het oorspronkelijke dictum. 

Net iets te strak geformuleerd om serieus te kijken naar mogelijkheden. Met de restrictie die ook de 

Stadspartij noemt: hoe gaat dit nu financieel? Nou, die zit in het onderdeel ‘haalbaar’. Meer handhaving. 

De slooppremie is ingewikkeld, dat kan complex uitvallen. Door dit dictum heeft het college de ruimte 

om dat ook te bekijken. We zullen dat serieus bekijken maar wel met de kanttekeningen die collega Van 

Keulen en ik in de commissie hebben gemaakt. En als dit initiatiefvoorstel wordt aangenomen, zullen wij 

ook inderdaad in de richting van de G4 aangeven wat onze zorgen zijn op het gebied van handhaving, de 

helmplicht en de onderdelen die hier uit het initiatiefvoorstel naar voren komen. Hier laat ik het bij, 

voorzitter.  

 

De VOORZITTER: De heer Spakman. 

 

De heer SPAKMAN (PvdA): Voorzitter, ik ben blij om bij mijn afscheid van de raad in mijn stad, waar ik 

geboren en getogen ben, namens de PvdA samen met GroenLinks dit initiatiefvoorstel aan te kunnen 

bieden aan de raad. Wij denken en we verwachten dat we de stad prettiger, schoner en veiliger kunnen 

maken voor iedereen en dat met het behoud van de lol en het gemak die scooters kunnen bieden. 

Brommers en scooters hebben maar een klein aandeel in het verkeer, maar wel een groot aandeel in 

ongelukken en een buitenproportioneel aandeel in hinder en lokale luchtvervuiling. Heel lokaal. Als het 

om het milieu gaat, kun je beter een zware vrachtwagen over het fietspad hebben dan een enkele scooter. 

Of natuurlijk die nieuwe stadsbussen, die buitengewoon schoon zijn. Maar vooral de prehistorische 

tweetakttechniek is hieraan schuld en een versnelde uitfasering zou echt een zegen zijn voor veel mensen. 

Nog maar een paar dagen geleden ontvingen de leden van de commissie Beheer en Verkeer een mail van 

een bewoner uit Beijum die bijkans hoorndol wordt van het geknetter, waar hij ‘s nachts van wakker 

wordt, alleen omdat er een fietspad voor zijn huis loopt. Dit moeten we niet meer willen. En het is ook 

niet nodig. Het kan anders, het kan beter, schoner en veiliger. Nou, in de commissie hebben we daar goed 

over gesproken. Veel fracties stonden er ten principale wel positief tegenover, maar er waren ook vragen. 

Vragen op praktisch gebied en ook vragen over financiering. Terechte opmerkingen daarover van 

mevrouw Koebrugge. Ook het college heeft zich daarover uitgesproken. En dat was zeker allemaal van 

waarde. Het dictum is erop aangepast en we hopen van harte dat met de ruimte die het dictum nu geeft 

aan het college, de raad het college aan het werk wil zetten om scooterbeleid te maken. Ik dank u wel. 
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De VOORZITTER: Is er behoefte aan een tweede termijn? Ja? Ook nog namens de indieners, de heer 

Van der Veen. 

 

De heer VAN DER VEEN (GroenLinks): Voorzitter, dank u wel. Dank ook aan de collega-fracties voor 

hun reacties. Voor GroenLinks is het voorstel dat vandaag voorligt een middel om uiteindelijk meer 

ruimte te kunnen geven aan fietsers en voetgangers in de stad. Op zich zou je als Groninger zeggen, ook 

als Max Blom op zijn scooter, dat je misschien in de stad wel aardig verwend bent als het gaat om prettig 

fietsen, maar volgens onze fractie kan het nog veel beter en doelmatiger. Mikael Colville-Andersen had 

het daar tijdens Let’s Gro ook nog over. Volgens hem zitten we hier in de stad op een goudmijn. Nou, de 

voorstellen die we vandaag samen met de Partij van de Arbeid doen, zijn voor ons denkrichtingen om een 

scooterbeleid voor Groningen te kunnen ontwikkelen als onderdeel van het meerjarenbeleid verkeer en 

vervoer, om zodoende uiteindelijk meer ruimte te geven aan fietsers. Goed om te horen dat het college 

zich ook landelijk wil inzetten voor de helmplicht. Dat is iets waarvan wij in elk geval vinden dat het heel 

belangrijk is, ook voor Groningen, los van de G4. En we zien uit naar de uitwerking van dit scooterbeleid 

door het college. Wat ons betreft: ruim baan voor fietser en voetganger. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het geval. Dan gaan we 

besluitvorming plegen over de ‘eerlijke brommer’. Niet de ‘heerlijke brommer’, maar de ‘eerlijke 

brommer’. Wie is er voor dit initiatiefvoorstel? Daar zijn voor: D66, de ChristenUnie, Student en Stad, 

PvdA, GroenLinks, CDA, Stadspartij en de SP en daarmee is het aanvaard. 

 

5. Ingekomen stukken 

 

5.a: Lijst van ingekomen collegebrieven 

 

LIJST VAN ONTVANGEN INGEKOMEN COLLEGEBRIEVEN VOOR DE RAAD 

VAN 19 februari 2014 

 

1 Voortgang moties zonnepanelen Forum en 

Stadhuis 

29-1-

2014 

via cie. B&V 12-2-2014 19-2-

2014 

2 Budget Volwasseneneducatie 30-1-

2014 

v.k.a.   19-2-

2014 

3 Uitvoering motie ‘Bereken zelf uw WOZ-

waarde’ 

30-1-

2014 

v.k.a.   19-2-

2014 

4 Stand van zaken Omgevingswet 30-1-

2014 

v.k.a.   19-2-

2014 

5 Platform Wmo 30-1-

2014 

v.k.a.   19-2-

2014 

6 Verkiezingen gemeenteraad en Europees 

Parlement 

30-1-

2014 

v.k.a.   19-2-

2014 

7 Informatie over herstelkosten stormschade 30-1-

2014 

via cie. B&V 12-2-2014 19-2-

2014 

8 Lokale Educatieve Agenda 2013-2016  30-1-

2014 

v.k.a.   19-2-

2014 

9 Verordening kamerbemiddelingsbureaus 30-1-

2014 

via cie. R&W 5-2-2014 19-2-

2014 

10 Beantwoording motie 33 ‘Fietsenrekken 

voor studentensociëteiten’ en Evaluatie 

Groninger Fietsenstandaard 

31-1-

2014 

via cie. B&V 12-2-2014 19-2-

2014 

11 Plan van aanpak Voortijdig schoolverlaten 

RMC-regio Centraal en Westelijk 

Groningen 2014-2016 

31-1-

2014 

v.k.a.   19-2-

2014 

12 Informatie n.a.v. vragen in de 

raadscommissie Werk & Inkomen van 

11-12-2013 over het Actieplan 

3-2-

2014 

v.k.a.   19-2-

2014 
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Jeugdwerkloosheid en vouchers 

13 Informatie over opnemen contact aanbieders 

Stadjerspaskortingen 

4-2-

2014 

v.k.a.   19-2-

2014 

14 Stand van zaken webshop Stadjerspas 4-2-

2014 

v.k.a.   19-2-

2014 

15 Vragen Sportcarrousel 4-2-

2014 

v.k.a.   19-2-

2014 

16 Aanbestedingsvoorstel hov-as west derde 

fase 

6-2-

2014 

v.k.a.   19-2-

2014 

17 Info n.a.v. motie elektrische laadpalen 6-2-

2014 

v.k.a.   19-2-

2014 

18 Ingediende zienswijze 

omgevingsvergunning bouw moskee 

6-2-

2014 
t.b.v. raad 19-2-

2014, 

agendapunt 8f. 

  19-2-

2014 

19 Activiteiten in Simplon 6-2-

2014 

v.k.a.   19-2-

2014 

20 Resultaten najaarsinspectie kastanjeziekte 6-2-

2014 

v.k.a.   19-2-

2014 

21 Informeren over aanbesteding Card Only 6-2-

2014 

v.k.a.   19-2-

2014 

22 Evaluatie ‘Slimme Route naar Zernike’ 6-2-

2014 

v.k.a.   19-2-

2014 

23 Kinderboerderijen stand van zaken 

implementatie visie Kinderboerderijen 

Groningen 

6-2-

2014 

v.k.a.   19-2-

2014 

24 Informatie over extra inzet op zwerfafval 6-2-

2014 

v.k.a.   19-2-

2014 

25 Evaluatie energieprogramma ‘Groningen 

geeft energie’ 

6-2-

2014 

v.k.a.   19-2-

2014 

26 Informatie over de uitvoering motie ‘Weten 

waar kansen liggen’ 

6-2-

2014 

v.k.a.   19-2-

2014 

27 Decembercirculaire gemeentefonds 2013 6-2-

2014 

v.k.a.   19-2-

2014 

28 Reactie op wensen en bedenkingen extra 

armoedegelden 2014 

6-2-

2014 

via cie. W&I 12-2-2014 19-2-

2014 

29 Voortgang, planning en financiering 

Stationsgebied Groningen 

7-2-

2014 

via cie. 

R&W/B&V 

na verkiezing 

i.o.m. beg.cie. 

Stationgebied 

19-2-

2014 

30 Informeren brief Gedeputeerde Staten over 

risicomanagement binnen Aanpak Ring 

Zuid 

7-2-

2014 

via cie. B&V 12-2-2014 19-2-

2014 

31 Informatie over verwervingen tram 7-2-

2014 

v.k.a.   19-2-

2014 

32 Uitvoeringsplan Programma regionaal 

kompas Onder Dak 2014 

13-2-

2014 

v.k.a.   19-2-

2014 

33 Begroting O2G2 2014 14-2-

2014 

via cie. O&W betrekken bij 

overleg met 

O2G2 

19-2-

2014 

34 Reactie op motie 4 in raadsvergadering 

29 januari 2014 (zoektijd WWB 27 jaar en 

ouder) 

14-2-

2014 

v.k.a.   19-2-

2014 

35 Beleidsregels tweedehands duurzame 

gebruiksgoederen  

14-2-

2014 

v.k.a.   19-2-

2014 

36 Huisvesting Borgmanschool 14-2-

2014 

v.k.a.   19-2-

2014 
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37 Toezegging raadscommissie Ruimte en 

Wonen van 5 februari, Ruimte in Stad en 

Suikerfabriekterrein 

14-2-

2014 

v.k.a.   19-2-

2014 

38 Aanvullende informatie sportcarrousel 17-2-

2014 
t.b.v. raad 19-2-

2014, 

agendapunt 8a. 

  19-2-

2014 

39 Ouderen- en zorghuisvesting 18-2-

2014 

v.k.a.   19-2-

2014 

40 Beantwoording vragen raadscommissies 

W&I 12 februari 2014, inzet extra 

armoedegelden 

19-2-

2014 
t.b.v. raad 19-2-

2014, 

agendapunt 8d. 

  19-2-

2014 

 

5.b: Lijst van ingekomen overige stukken 

 

LIJST VAN ONTVANGEN OVERIGE INGEKOMEN STUKKEN VOOR DE RAAD 

VAN 19 februari 2014 

 

Nr.  Afzender  Onderwerp Dagmail 

d.d.  

Advies/ 

afhandeling  

1.  Gemeentelijke 

Ombudsman 

Rapport klachtenonderzoek 

SOZAWE 

30-1-2014 Tkn. 

2.  Verontruste inwoner 

van de stad 

Aardgaswinning 30-1-2014 Tkn. 

3.  Het Fonds Groningen Voortzetting Het Fonds 30-1-2014 Tkn. 

4.  Gemeente Eemsmond Afschrift van brief aan Tweede 

Kamerleden m.b.t. akkoord over 

aardgaswinningsgebied Noordoost-

Groningen en kabinetsbesluit 

17-1-2014 

5-2-2014 Tkn.  

5.  Bewoners Grote 

Beerflat en plan 

Callisto 

Nieuwbouwproject Zonnelaan in 

Paddepoel  

5-2-2014 t.b.v. raad 19-2 

agendapunt 8e. 

6.  Bewoners Brinklaan Nieuwbouw aanbouw Zernike 

college Helperbrink Groningen 

5-2-2014 Tkn. 

7.  BMC Herinnerings- en bedankbrief 

Inventarisatie gemeentelijk bestuur 

6-2-2014 Tkn. 

8.  Burgers Openbaar vervoer in de stad 

Groningen 

6-2-2014 Tkn. 

9.  Burger Participatiebaan 7-2-2014 Tkn. 

10.  Meldpunt hoge tonen (On)hoorbare pieptonen 11-2-2014 Tkn. 

11.  Fietsersbond Afschrift van brief aan college over 

ondertunneling Paterswoldseweg 

11-2-2014 Tkn. 

12.  Burger Plan voor Julianaplein met het op 

dezelfde hoogte als heden 

12-2-2014 Tkn. 

13.  Buurtinitiatief Tunnel 

Paterswolde 

Update 13-2-2014 Tkn. 

14.  Gemeente Wormerland Aangenomen motie Schalie- en 

steenkoolgasvrije gemeente 

13-2-2014 Tkn. 

15.  Personeel WerkPro Accommodatienota en personele 

invulling daarvan 

13-2-2014 Tkn. 

16.  Oiko Credit Jaarstaat 2013 13-2-2014 Tkn. 

17.  Gemeentelijke 

Ombudsman 

Jaarlijks verslag verrichte 

werkzaamheden ingevolge art. 11 

14-2-2014 Tkn. 

18.  H-team Leegstand van vastgoed 14-2-2014 Tkn. 

19.  Wijkraad Paddepoel Informatie van wijkraad Paddepoel 

over moskee 

14-2-2014 t.b.v. raad 19-2 

agendapunt 8f. 

20.  Gemeente Hengelo Motie afkeuring schaliegas en 18-2-2014 Tkn. 
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steenkoolgas 

21.  CvB Noorderpoort Sportcentrum Europapark 17-2-2014 t.b.v. raad 19-2 

agendapunt 8a. 

22.  Woonschepencomité 

Groningen 

Kanttekening bij de collegebrief over 

de verwerving van de tramligplaatsen 

17-2-2014 Tkn. 

23.  Burger Studentenflat 17-2-2014 Tkn. 

24.  Buurtinitiatief Tunnel 

Paterswoldseweg 

Tunnel Paterswoldseweg, reactie op 

commissievergadering 12 februari 

18-2-2014 Tkn. 

25.  Bewoners Grote 

Beerflat en Plan 

Callisto 

Reactie op commissievergadering 

5 februari m.b.t. nieuwbouwcomplex 

Zonnelaan 

18-2-2014 t.b.v. raad 19-2 

agendapunt 8e. 

26.  Burger Scooteroverlast 18-2-2014 t.b.v. raad 19-2 

agendapunt 4a. 

 

De VOORZITTER: Zijn er opmerkingen bij de ingekomen stukken? Dat is niet het geval? Dan gaan we 

naar de conformstukken. 

 

6. Conformstukken 

 

De VOORZITTER: Ik loop ze langs en dan gaan we met dit hamertje slaan. 

 

6.a: Aanschaf parkeervergunningensysteem en kredietaanvraag voor de bijbehorende investeringskosten 

(raadsvoorstel 24 januari 2014, GR14.4148754) 

 

De VOORZITTER: Akkoord? 

 

Afgehamerd. 

 

6.b: The Passion; budgetaanvraag (raadsvoorstel 28 januari 2014, GR14.4153710) 

 

De VOORZITTER: Daar was een stemverklaring van de SP. 

 

Mevrouw TEMMINK (SP): Ja, voorzitter, dank u wel. Ondanks dat de SP niet stond te juichen bij het 

idee dat een duur evenement als The Passion in Groningen gaat plaatsvinden, omdat zo’n mooie stad als 

Groningen dat toch niet nodig heeft, zijn we tevreden met de beantwoording van het college dat het geen 

tegenvallers verwacht met betrekking tot het inverdienmodel en dat het geen 100.000 euro maar 

20.000 euro gaat kosten. We zullen daarom instemmen met het voorstel. 

 

De VOORZITTER: Is de budgetaanvraag voor The Passion akkoord? 

 

Afgehamerd. 

 

6.c: Deelneming WarmteStad Holding BV (raadsvoorstel 31 januari 2014, GR14.4163710) 

 

De VOORZITTER: Daar zou een stemverklaring zijn van de PvdA. De heer Spakman. 

 

De heer SPAKMAN (PvdA): Dank u wel, voorzitter. Ja, in de commissie ging het vooral om de formele 

bedenkingen tegen het voorstel om met het waterbedrijf een nieuwe gezamenlijke onderneming te starten. 

Die bedenking hebben wij niet. Integendeel, de PvdA vindt het een buitengewoon belangrijke stap in de 

verduurzaming van onze energievoorziening. Soms is zo’n stap een technische maatregel en soms een 

investering in structuur en vertrouwen. Wij stemmen daarom graag in met het voorstel en we zien ons 

waterbedrijf als een ambitieuze partner, die vanuit het publiek belang verantwoordelijkheid neemt voor de 

toekomst en we complimenteren het college met deze aanpak. 

 

De VOORZITTER: Dan is de deelneming akkoord. 
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6.d: Wijziging op de legesverordening 2014 (raadsvoorstel 24 januari 2014, GR14.4147175) 

 

De VOORZITTER: Akkoord? 

 

Afgehamerd. 

 

6.e: Legesverordening maart 2014 (raadsvoorstel 6 februari 2014, GR14.4174066) 

 

De VOORZITTER: Akkoord? 

 

Afgehamerd. 

 

6.f: 2
de

 Tranche bezuiniging subsidie Martiniplaza (raadsvoorstel 16 januari 2014, GR14.4130108) 

 

De VOORZITTER: Akkoord? 

 

Afgehamerd. 

 

6.g: Evaluatie en voortzetting Fonds Ondernemend Groningen (raadsvoorstel 24 januari 2014, 

GR14.4147664) 

 

De VOORZITTER: Akkoord? 

 

Afgehamerd. 

 

6.h: Treasurystatuut 2014-2015 (raadsvoorstel 29 januari 2014, GR14.4147176) 

 

De VOORZITTER: Daar zou GroenLinks een stemverklaring geven. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Ja, voorzitter, het is teleurstellend dat de mogelijkheden voor 

kritisch bankieren zijn beperkt. GroenLinks blijft nieuwe manieren toejuichen om toch kritisch te 

bankieren, bijvoorbeeld constructies die al eerder in de provincie zijn besproken tussen BNG en Triodos. 

Zolang die er nog niet zijn, moeten we het hiermee doen. 

 

De VOORZITTER: Is het Treasurystatuut akkoord? 

 

Afgehamerd. 

 

6.i: Onderzoek rekenkamercommissie naar samenwerkingsverbanden 

(raadsvoorstel 23 januari 2014, GR14.4146765) 

 

De VOORZITTER: Akkoord? 

 

Afgehamerd. 

 

6.j: Testament oude raad (raadsvoorstel 23 januari 2014, GR14.4145655) 

 

De VOORZITTER: Akkoord? 

 

Afgehamerd. 

 

6.k: Bomenstructuurvisie ‘Sterke Stammen’ (raadsvoorstel 24 januari 2014, GR14.4147725) 

 

De VOORZITTER: Akkoord? 

 

Afgehamerd. 
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6.l: Nota Maatschappelijke Participatie (raadsvoorstel 24 januari 2014, GR14.4147636) 

 

De VOORZITTER: Ook akkoord? 

 

Afgehamerd. 

 

7. 1-minuut interventies 

 

7.a: Nota Ruimtelijke Kwaliteit (raadsvoorstel 16 januari 2014, GR14.4130252) 

 

De VOORZITTER: Wie wil het woord voeren? De heer Sipma. 

 

De heer SIPMA (VVD): Dank u, voorzitter. Het voorstel dat voorligt, is belangrijk voor de burgers en 

ondernemers van de stad, maar ook voor ons als overheid. Het gaat eigenlijk over hoe we gezamenlijk de 

stad gaan vormgeven. Een uitgangspunt dat wij zeer goed kunnen steunen als VVD. We hebben in de 

commissie ook aangegeven dat dit voorstel niet ver genoeg gaat. Dat komt door een zinsnede die vier, vijf 

keer terugkomt. Die getuigt van een inzicht dat wij niet kunnen delen en ik sta hier ook om dat inzicht en 

die indruk uit dat stuk te nemen. Ik hoop dat dit mij gaat lukken. De zinsnede is: “De gemeente wijst 

gebieden aan, waarbij de gemeente een hogere kwaliteit nastreeft en de gemeente wijst gebieden aan waar 

meer ruimte is voor initiatieven, waarbij we als overheid minder regelen.” Deze zinsnede geeft mij de 

indruk dat er een tweespalt is. Of we gaan voor hoge kwaliteit en dan moet de gemeente alles regelen, of 

we laten het aan andere initiatiefnemers. Deze tweespalt mag er niet zijn, want niemand gaat bouwen om 

kwalitatief slechte dingen neer te zetten. Ik hoop dat het college daarop wil reageren, want als deze indruk 

weg is, dat we gewoon met partners in deze stad kunnen gaan bouwen, kunnen wij deze nota steunen en 

ook de uitwerking ervan. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Wie wil hier nog iets over zeggen? Ja, de heer Benjamins. 

 

De heer BENJAMINS (D66): Voorzitter, dank u wel. Ook wij hebben in de commissie het nodige gezegd 

over de knip tussen de kwaliteit van de gemeente en de kwaliteit van de burger. Daar heeft, wat ons 

betreft, de wethouder een afdoende antwoord op gegeven. Ik heb na de commissievergadering nog even 

met wat mensen staan praten en daar werd ook genoemd dat hetgeen u gezegd heeft in die 

commissievergadering, best in die inleiding had mogen staan. Dat was verhelderender geweest. Dank u. 

 

De VOORZITTER: Anderen nog? Mevrouw Brouwer. 

 

Mevrouw BROUWER (PvdA): Dank u wel, voorzitter. Wij ervaren in deze nota die tweespalt niet zo. 

Wij vinden het een goede nota en we zullen dan ook voorstemmen. 

 

De VOORZITTER: Het woord is aan de wethouder. Wethouder Van der Schaaf. 

 

Wethouder VAN DER SCHAAF: Ja, dank u wel, voorzitter. Altijd fijn om te horen dat de woorden die 

de wethouder uitspreekt helderder zijn dan de nota die het college produceert. 

 

Wethouder VISSCHER: Nou, dank je wel. 

 

Wethouder VAN DER SCHAAF: Dat was een grapje. Desalniettemin, dank voor het compliment. Als je 

kijkt naar de nota Ruimtelijke Kwaliteit, naast het feit dat het een kader moet zijn voor allerlei 

uitwerkingen die we nog moeten doen, bijvoorbeeld op het gebied van reclame, op het gebied van 

erfgoed, op het gebied van welstand, is dit wel een belangrijke nota die het kader, een aantal 

uitgangspunten, een aantal principes vaststelt van hoe wij als gemeente onze rol in het bewaken van de 

ruimtelijke kwaliteit nemen. Hierbij ben ik het geheel eens met wat de heer Sipma zegt: niet alleen een 

verantwoordelijkheid en ook niet alleen een kwaliteit van de overheid. Dit is iets waar we allemaal 

behoefte aan hebben en waar we ook allemaal voor staan. Maar wel wordt bepaald wat de rol van de 

gemeente daar in de verschillende gebieden is. We geven daar inderdaad onderscheid aan tussen gebieden 

waar wij als gemeente meer capaciteit inzetten, waar we misschien zelf wat meer regie op voeren. Maar 

dat wil niet zeggen dat wij vinden dat het nastreven van kwaliteit een exclusieve overheidstaak is. Sterker 

nog, ik vind het ook mooi om te horen dat u zegt: “eigenlijk zouden we in alle gebieden samen moeten 
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streven naar een zo goed mogelijke ruimtelijke kwaliteit” en ik ben het ook eens met iedereen die zegt dat 

de verandering die wij moeten maken is, al is het maar in het beeld, dat kwaliteit niet iets is wat ergens op 

een gemeentelijk kantoor wordt bepaald en vervolgens wordt uitgestrooid over de stad. Nee, kwaliteit is, 

ook als het gaat om ruimtelijke kwaliteit, iets wat je vooral samen moet maken, wat je samen met 

ondernemers moet maken, wat samen met bewoners moet. En je moet ook vooral gezamenlijk bekijken in 

hoeverre je dit kunt bewaken. En dan is er ook ruimte, wat ons betreft, voor veel meer differentiatie dan 

in het verleden. De kwaliteit in de ene straat kan een andere gedaante hebben dan in een andere straat en 

als totaal maakt dat de stad diverser en ook fraaier. Dus als de nota de indruk zou wekken dat wij de 

kwaliteit als een soort eenzijdig iets beschouwen wat de overheid bepaalt en waar anderen zich 

afhankelijk van het gebied, wel of niet naar moeten voegen, dan wil ik dat misverstand uit de wereld 

helpen. Ruimtelijke kwaliteit is iets waar wij in de stad Groningen over het algemeen heel goed in zijn. 

Dat wordt ook gewaardeerd. Die moeten we bewaken, maar de manier waarop we dat doen, de manier 

waarop we deze definieerden, gaan we meer dan in het verleden samen doen met ondernemers, met 

bewoners en daar biedt deze nota de kapstok voor. Ik heb het idee dat daar raadsbrede steun voor is en nu 

moeten we het denk ik maar in de praktijk gaan doen. Daar gaat het om en ik hoop dat de raad deze nota, 

deze uitgangspunten, net als in de commissie, zal steunen. 

 

De VOORZITTER: Is er behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het geval. Dan gaan we 

besluitvorming plegen over deze nota over de ruimtelijke kwaliteit. Wie is daarvoor? Daar is iedereen 

voor, dus daarmee is hij aanvaard. 

 

8. Discussiestukken 

 

8.a: Carrousel sporthal Europapark en herinrichting Corpus den Hoorn 

(collegebrief 10 januari 2014) 

+ 

Planvorming sporthal Europapark en De Wijert 

(raadsvoorstel 10 januari 2014, GR14.4120273) 

+ 

Herinrichting sportpark Corpus den Hoorn 

(raadsvoorstel 10 januari 2014, GR14.4120178) 

 

Eerste termijn 

 

De VOORZITTER: Wie wil daar het woord over voeren? Ja, mevrouw Temmink. 

 

Mevrouw TEMMINK (SP): Voorzitter, overgewicht is een groot probleem in Nederland. De boodschap 

dat een half uur bewegen per dag gezond is, doet denken aan de animatiefilm Wally, waarin mensen in de 

toekomst zo zwaarlijvig zijn dat ze met karretjes vervoerd moeten worden. Maar als geen ander begrijp ik 

dat de keuze tussen een avond op de bank met thee en een pak koekjes of door de regen naar de sportclub 

fietsen, op dat moment niet altijd even makkelijk is. Dan wint een pak koekjes het van het zweten. 

Daarom is het belangrijk sport aantrekkelijk te maken, ook voor mensen die liever op de bank blijven 

zitten. Er moeten goede sportvoorzieningen zijn en iedereen die wil sporten, moet dat kunnen. 

Breedtesport staat daarbij voor de SP dan ook voorop. Voorzitter, tijdens de sportdag, georganiseerd door 

de bewoners van De Wijert, heb ik gekorfbald. Dat is niet mijn dagelijkse bezigheid. Telkens 

geconfronteerd worden met mijn enigszins mislukte gevoel voor oog-handcoördinatie, daar ben ik lang 

geleden mee gestopt. Wetende dat de bewijsstukken dat ik me hieraan heb gewaagd, namelijk de foto’s 

op internet, nog lange tijd vindbaar zijn, ben ik de confrontatie toch maar aangegaan en, voorzitter, het 

was ontzettend leuk. Niet om te winnen, maar om mee te doen, om samen te werken, om het 

enthousiasme van de bewoners mee te maken voor de sport, een sporthal en daarmee ook hun wijk. Dat 

gevoel is van essentieel belang. En hoewel we het in het debat over cijfers kunnen hebben, kunnen we dat 

gevoel niet negeren. Het zal best dat met de komst van een sporthal in het Europapark en een speelhal in 

De Wijert, er voldaan wordt aan de objectieve vraag naar sportvoorzieningen en dat het hemelsbreed 

1500 m fietsen is naar een andere sporthal. Maar als drie kwart van Nederland teleurgesteld is, omdat niet 

Sven maar Jorrit goud heeft – we vinden dat drieduizendste van een seconde niet uit zou moeten maken 

voor het winnen van een medaille – kunnen we dan volhouden dat sport alleen om cijfers gaat? Het idee 

dat er een sporthal in De Wijert kwam leeft al jaren en is nooit duidelijk tegengesproken, volgens de SP. 

Het belang van de bewoners en de jarenlange hoop zijn voor de SP dan ook het zwaarst wegend. Wat ons 



 

Bijlage - 19 02 14 Groningen Raad

99

 

 

12 

betreft komt die sporthal er gewoon. We zijn dan ook blij dat het college nu in gesprek is met het 

Gomarus College, dat de gemeente nog een genereuze handreiking heeft gedaan. En hoewel het enigszins 

lijkt als alsof dit gebeurde om slechts tijd te kopen, gaan we ervan uit dat die gesprekken vruchtbaar zijn 

en verwachten we van het college een oplossing voor het resterende bedrag dat nog gevonden moet 

worden. We zien de sporthal met vertrouwen tegemoet en wie weet welke talenten met perfecte oog-

handcoördinatie daar nog eens zullen korfballen. 

 

De VOORZITTER: De heer Verhoef. 

 

De heer VERHOEF (ChristenUnie): Voorzitter, vindt de SP ook dat er een duidelijke einddatum gesteld 

moet worden aan het onderzoek om een beetje de vaart erin te houden? 

 

Mevrouw TEMMINK (SP): Wij denken dat die einddatum er vanzelf is, omdat het Gomarus College ook 

eisen stelt en we denken dat die in het gesprek er sowieso al zijn, dus hoeven die niet per se vastgelegd te 

worden. 

Voorzitter, dit was geen makkelijk proces. De komst van de sporthal niet, maar ook de plannen waar we 

het vandaag over hebben. De brandbrieven die we als fracties kregen van verschillende verenigingen, de 

rechtszaak met Gronitas, de collegebrieven die nog veel vragen over lieten, het gaf voor de SP niet veel 

vertrouwen dat deze plannen voor de herinrichting van Corpus en de bouw van sporthal Europapark goed 

doordacht werden. Met de laatste collegebrief zijn gelukkig een hoop twijfels weggenomen. Die brief 

kregen we echter pas, na lang aandringen, twee dagen voor de vergadering. Al met al is onze fractie op 

zijn minst gezegd niet blij met de gang van zaken. Bij onze fractie leeft het idee dat er niet goed geluisterd 

is naar de wensen van de raad en onze meerdere vragen om informatie. We willen nog graag van het 

college horen, want we konden het lezen in de krant, hoe de vooruitzichten nu zijn voor Gronitas. En we 

willen weten of er daadwerkelijk een oplossing komt voor een eventueel onveilige situatie voor het 

oversteken naar de sportvelden, als mensen over de wielerbaan moeten. Sport is een combinatie van feiten 

en gevoel. Het jarenlange trauma dat Iniesta ons heeft gegeven na 2010, die vreugde op de Grote Markt 

toen de FC Europees voetbal haalde, de trots als je in een vechtsport je volgende band haalt, het zorgt 

voor saamhorigheid op nationaal en lokaal niveau. Als SP zullen we instemmen met de plannen die 

voorliggen, zodat niet alleen feitelijk, in de breedte, de sport erop vooruitgaat en mensen van de bank 

komen en de wijk er sterker van wordt, maar ook zodat er recht wordt gedaan aan het gevoel van de 

bewoners in De Wijert. 

 

De VOORZITTER: De heer Sijbolts.  

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dank u. Is de SP niet bang dat wanneer wij vandaag instemmen met het 

plan, de nodige druk, die er misschien zou zijn voor het college om in goed overleg te gaan met de 

betrokken partijen om die sporthal te bouwen in De Wijert, verdwijnt? 

 

Mevrouw TEMMINK (SP): Nee, in principe staan die plannen los daarvan. We kunnen deze plannen 

gewoon aannemen zonder dat De Wijert daarmee in gevaar komt en de toezegging van het college dat er 

nu serieus gesproken wordt, en daar zullen we het college ook zeker aan houden en aan toetsen. Maar, nee 

dus. 

 

De VOORZITTER: De heer Verhoef. 

 

De heer VERHOEF (ChristenUnie): Voorzitter, de SP begon haar betoog met de stelligheid dat er zeker 

een oplossing zou komen voor De Wijert. Waarop baseert u dat? 

 

Mevrouw TEMMINK (SP): Omdat na lange tijd de gesprekken nu constructief lijken te zijn en wij er 

vertrouwen in hebben dat er goed naar de raad geluisterd is, ook al heeft dat een tijd geduurd, zodat de 

sporthal in De Wijert er nu gaat komen. 

 

De VOORZITTER: De volgende. Ja, de heer Blom. 

 

De heer BLOM (VVD): Voorzitter, dank u wel. De sportcarrousel kent een lange voorgeschiedenis. De 

VVD schreef hierover al in 2004 een notitie en daaruit vloeide onder andere een plan voort voor een 

nieuwe sporthal in De Wijert. De VVD is zich hard blijven maken voor de sport en is blij dat er nu 
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eindelijk een plan ligt voor deze sportcarrousel. Het dossier verdient niet de schoonheidsprijs, los nog van 

de lange voorgeschiedenis. Informatie aan de raad was fragmentarisch, er zaten weinig keuzes in voor de 

raad en telkens kwam er weer nieuwe informatie. Het is dan moeilijk een oordeel te vormen. De kwestie 

Gronitas was en is nog steeds pijnlijk. Er werd weer een rechtszaak gevoerd tegen burgers, in dit geval 

een vereniging en zoals bekend zijn wij erop tegen dat er te veel rechtszaken gevoerd worden tegen 

burgers, dus ook tegen verenigingen. De kwestie De Wijert speelt nog steeds en is eigenlijk ook een 

pijnlijke zaak. Ik kom daar zo dadelijk nog op terug.  

Corpus den Hoorn in combinatie met FC Groningen: wij zijn blij met de revitalisering van het sportpark 

Corpus. We vinden het goed dat FC Groningen daar gaat trainen. Ze verdienen een modern 

trainingscomplex en alle selecties op een park geeft erg veel voordeel voor de club. Bovendien heeft het 

een mooie uitstraling naar de jeugd en het past natuurlijk goed in de doelstelling van de City of Talent. De 

breedtesport wint ook, doordat er veel kunstgrasvelden bijkomen, die beter belastbaar zijn en waar dus 

meer gelegenheid is om op te sporten. Daarnaast vinden wij het een toegevoegde waarde dat het sport- en 

gezondheidscentrum er komt. Dit legt een extra verbinding met de wijk, waardoor het sportpark ook meer 

een onderdeel wordt van de wijk. We vinden dat er een chique oplossing moet komen voor Gronitas. Daar 

schijnen vandaag weer wat ontwikkelingen te zijn. Ze mogen niet het kind van de rekening worden. We 

zijn ook blij met de toezegging dat de situatie van GHBS separaat wordt behandeld, want daar is ook nog 

steeds een groot probleem met de accommodatie. 

Dan de sporthal op het Europapark. We denken dat het een prima cocreatie en vooral ook cofinanciering 

is met het Noorderpoort. We zijn ook erg blij met de effecten daarvan voor de Grex van het Europapark 

en we vinden het goed dat de turnsport nu ook kan worden geaccommodeerd. We kunnen instemmen met 

de intentie om een topsporthal met turnfaciliteiten te bouwen op het Europapark. 

Dan sporthal De Wijert. Daar is eigenlijk de laatste tijd het meest over gepraat. We staan hier positief in. 

We vinden dat er nu eindelijk een voor de buurt aanvaardbare oplossing moet komen en dat er een extra 

faciliteit komt, waar de buurt ook iets aan heeft. In 2008 is daar 2,1 miljoen euro voor gereserveerd. 

 

De VOORZITTER: De heer Verhoef. 

 

De heer VERHOEF (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Wat is een voor de VVD en voor de buurt 

aanvaardbare oplossing? 

 

De heer BLOM (VVD): Dat is een goede vervanging van de huidige sporthal De Wijert. 

We denken dat nog niet alle mogelijkheden zijn onderzocht en dat denkt de wethouder ook, gezien zijn 

toezegging in de brief dat hij nader onderzoek wil doen, samen met het Gomarus College. Hij gaat daarbij 

ook op zoek naar de financiering, nemen wij aan. Wij zijn blij met de toezegging van de wethouder. 

Wanneer denkt de wethouder het onderzoek af te ronden? En wat is het beoogde doel van het onderzoek? 

Voorzitter, dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Wie? Mevrouw Van Lente. 

 

Mevrouw VAN LENTE (PvdA): Ja, dank u, voorzitter. Dat sport leeft in deze stad is wel duidelijk 

geworden, de afgelopen maanden. Niet alleen in deze raad, maar in de hele stad, is het volgens mij 

ontzettend veel gegaan over sport. En dat mag ook wel, want het is belangrijk. Ik denk dat mevrouw 

Temmink dat net heeft benadrukt. Ik ben trouwens zelf ontzettend blij, want als ik op de bank hang met 

mijn koekjes, heb ik in de verste velden of wegen geen sporthal bij mij in de buurt en die ga ik straks, als 

dit allemaal wordt aangenomen, wel krijgen. Voor mij is namelijk de sporthal op het Europapark een stuk 

dichterbij dan de sporthal in De Wijert. Dus het kan verkeren. 

Wat nu voorligt – dat heb ik eigenlijk in de commissie ook wel geschetst – is een set voorstellen die de 

stad enorm vooruithelpt op het gebied van sport. Dat is van belang. De PvdA is ook de eerste, denk ik, om 

aan te geven dat het voor kinderen ontzettend van belang is om een sportaccommodatie in de buurt te 

hebben. Daar gaan we nu echt enorme stappen in maken. Er komt een sporthal op het Europapark, dat 

noemde ik net al. Dat is voor mij prettig, voor de hele buurt prettig en ook heel prettig voor het 

Noorderpoort College, voor de opleidingen daar en ook voor de turnsport. Volgens mij is dat net ook al 

heel duidelijk betoogd door de heer Blom. Dat is wat ons betreft een prachtige ontwikkeling, die ook het 

Europapark veel verder helpt. Ja, over de investeringen die we gaan doen op sportpark Corpus den Hoorn 

is ook het nodige gezegd in de commissie. Onze zorgen zaten met name op het gebied van de 

breedtesport. Hoe zit het nou met technische items als de belijning, hoe zit het nou met dat zevende veld? 

Met de brief die er maandag kwam werd een heleboel duidelijk. De belijning is geen probleem bij het 
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extra kunstgrasveld. FC Groningen maakt geen aanspraak op dat zevende veld, dus dat ziet er goed uit. 

En zelfs met Gronitas lijkt een oplossing gevonden met het tijdelijk bespelen van een ander voetbalveld, 

samen met de Vogels. De wielerbaan is net ook al genoemd. Ik ben erg benieuwd of de wethouder kan 

toelichten wat daar de stand van zaken nou precies is. Als het over veiligheid gaat, moeten we natuurlijk 

geen discussies hebben. Dus daar is nog een los eindje waar ik graag nog een reactie op hoor van de 

wethouder. Ook daar wees de heer Blom al op, het vraagstuk van GHBS. Dat kunnen we gelukkig apart 

beschouwen en ik heb in de commissie ook al gezegd dat andere accommodatievraagstukken van LTC 

Hoogkerk, sportpark Hoogkerk en noem maar op, echt onze aandacht eisen. Ik ben blij dat we dat gaan 

doen, maar dat we dat niet nu al hoeven doen, want anders werd deze carrousel nog een stuk 

ingewikkelder. Maar dat gaan we binnenkort hopelijk wel bekijken. Sommige verenigingen wachten al 

heel lang. 

Dan De Wijert. Ja, een van de lastigste punten: is het nou een acceptabele vervangende accommodatie? 

Wij denken zeker van wel. Er kan namelijk heel veel wél in deze nieuwe accommodatie. Ik heb ook 

begrepen dat een accommodatie zoals die in Gravenburg staat, vergelijkbaar is. En daar kan echt 

ontzettend veel wel, in de spelhal. De sporthal in het Europapark is ook echt niet heel ver weg en 

datzelfde geldt voor het multifunctioneel centrum van De Wijert dat aan de PC Hooftlaan staat. Dit laat 

onverlet dat wij wel als fractie hechten aan ontmoetingen in de wijk. Dat is volgens mij ook een van de 

nadrukkelijke oproepen geweest van de werkgroep die zich sterk heeft gemaakt in De Wijert. Ze zouden 

eigenlijk graag een sporthal zien vanwege een kantine, vanwege een tribune, vanwege al dat soort dingen. 

We zijn heel bij dat het college heeft aangegeven in te zetten op een koffiecorner, heet het geloof ik in de 

brief, maar in elk geval een plek waar de buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar inderdaad na 

een potje badminton van De Slagvink ook gewoon gezamenlijk koffie kan worden gedronken. Dat is wel 

degelijk van enorm belang. 

De voorstellen van het Gomarus College. Ik denk dat we als raad met elkaar het college echt nadrukkelijk 

hebben opgeroepen om alternatieven te onderzoeken. We zien steeds meer dat de partijen bij elkaar zijn 

gekomen. Dat is prachtig om te zien. Kijk daar vooral ook goed naar of daar meer muziek in zit. Wel is 

een vraagteken voor ons of dat daadwerkelijk de meerwaarde gaat opleveren, want een kantine en een 

tribune zitten volgens mij niet automatisch in de voorstellen. Alles bij elkaar zijn wij erg enthousiast over 

het geheel. We zijn blij dat bijna alle losse eindjes goed opgelost zijn en nou, misschien kom ik ook nog 

iets vaker aan sport toe. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: De heer Sijbolts. 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, dank u. Een vraag aan de PvdA. U bent positief, maar heeft de PvdA 

ook een oordeel over de manier waarop dit hele proces is verlopen? Dan verwijs ik eigenlijk ook even 

naar het Prinsenhofakkoord, waarin toch heel duidelijk is afgesproken om meer samen met Stadjers en 

betrokken verenigingen te overleggen, voordat we nieuwe plannen gaan maken. 

 

Mevrouw VAN LENTE (PvdA): Volgens mij is de PvdA een van de partijen geweest die de meeste 

technische vragen heeft gesteld over dit onderwerp en met name over de interactie met verenigingen en 

vragen van verenigingen. Ik denk dat dit inderdaad altijd nog beter kan en dat hebben we hier ook gezien. 

Dus dat kan ik voor een deel met u eens zijn. 

 

De VOORZITTER: De heer Verhoef. 

 

De heer VERHOEF (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Al jarenlang is de vervanging van de sporthal 

De Wijert een onderwerp van discussie en aan de discussie lijkt binnenkort een eind te komen. De 

gemeente bouwt namelijk samen met het Noorderpoort College een sporthal op het Europapark en zorgt 

voor een riante inhuizing van FC Groningen op het sportpark Corpus den Hoorn. In de Sportvisie 2010-

2020, ‘Meer ruimte voor sport en bewegen’, stelt het college dat sport in de wijken zo dicht mogelijk bij 

huis moet zijn. De sportieve ruimte en de routes ernaartoe moeten sociaal en verkeersveilig zijn. Dat 

spreekt de fractie van de ChristenUnie nog steeds aan en daarom hebben wij ook altijd voor de 

vervanging van de huidige sporthal in de wijk gepleit. Daarmee zijn de inwoners van de zuidelijke wijken 

ook jarenlang aan het lijntje gehouden. Dat verklaart ook de sterke emoties die er leven als het gaat om 

het behoud van de sporthal in de wijk. Op het moment dat het Gomarus College vorig jaar een aanvraag 

deed in het kader van het IHP, werd ook de multifunctionele accommodatie met een spelhal voor de 

Tamarisk gelanceerd. Dat was een mooi moment geweest om de twee halve sporthallen bij elkaar te 

leggen en een gebaar naar de wijk te maken. Wat ons betreft is dit een gemiste kans. 
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De topsporthal op het Europapark is een ambitieus plan, waar vooral het Noorderpoort College wel bij 

vaart, maar volgens ons is het geen vervanging van de sporthal in de wijk. Mijn fractie vindt dat de 

exploitatie van de topsporthal sluitend moet zijn en dat tekorten hierop niet mogen worden omgeslagen 

naar andere sportaccommodaties in de stad. 

 

De VOORZITTER: De heer Blom. 

 

De heer BLOM (VVD): Voorzitter, ik heb een vraag aan de heer Verhoef. Het Noorderpoort College 

vaart daar inderdaad wel bij, maar bent u zich er ook van bewust dat zij er een behoorlijke bijdrage aan 

leveren? Volgens mij drie kwart van het hele project. 

 

De heer VERHOEF (ChristenUnie): Daar ben ik me van bewust en inderdaad, het is niet alleen voor het 

Noorderpoort College, ook de sportverenigingen kunnen daar gebruik van maken in de avonduren. Daar 

ben ik me zeker van bewust. 

Voorzitter, ik zei al: de tekorten moeten niet worden omgeslagen naar de sportaccommodaties, want de 

verenigingen die gebruikmaken van de sportaccommodaties hebben onlangs ook al de generieke korting 

van 10% te verwerken gehad. De bouw van de topsporthal wordt mogelijk doordat FC Groningen van het 

Europapark vertrekt en zijn intrek neemt op het sportpark Corpus den Hoorn. De sportclubs zoals Corpus 

den Hoorn moeten flink inschikken en Groningen Thuis moet zelfs letterlijk het veld ruimen. De 

wielervereniging kreeg onlangs in een mailtje de sloop van haar clubgebouw aangekondigd. Maar van 

wie is dit clubgebouw nu eigenlijk? De mail is ingetrokken, maar de onderwerpen zijn daarmee niet van 

tafel. De vraag van de hockeyvereniging GHBS om een lening en een verzoek om met eigen geld te 

mogen bouwen, is meerdere malen geweigerd. En enkele maanden geleden stond een deel van de raad op 

de achterste benen vanwege de voorfinanciering van commerciële tennisbanen in sportcomplex Kardinge, 

die via huur terugbetaald worden. De inhuizing van FC Groningen op sportpark Corpus den Hoorn 

juichen we toe, maar wordt wel mogelijk gemaakt door een voorfinanciering van bijna 6 miljoen euro van 

de gemeente, die FC Groningen dan via de huur weer terugbetaalt. Daar horen we nu niets meer over. 

Mijn fractie is daar verbaasd over en vraagt zich af of de steun aan het betaald voetbal met zo’n grote 

omvang en in deze vorm wel geoorloofd is. We zouden ook graag een reactie van het college erop krijgen 

of het dit ook heeft gecheckt bij de Nationale referentiekaders Steun aan betaald voetbal. 

Voorzitter, hoewel de brief van het college van afgelopen maandag voor mijn fractie weinig nieuws 

bevatte, lijkt het probleem van een veilige entree van het sportpark Corpus den Hoorn opgelost. Kan de 

wethouder ook bevestigen dat de loopbrug die hij op het oog heeft ook werkelijk beschikbaar is? 

En dat het parkeerprobleem dat ontstaat door de bouw van het Topzorgcomplex, dat schuiven we nu even 

voor ons uit, maar dat komt natuurlijk straks terug bij de tweede fase en dan kunnen we eigenlijk niet 

meer terug. Vanuit De Wijert heeft het Gomarus College meerdere malen aangegeven een sobere sporthal 

voor gebruik door het onderwijs, de sportverenigingen en de gemeente mogelijk te willen maken. Maar 

op elk aanbod van het Gomarus College volgde een nieuwe eis van de gemeente. Bij het aanbod van 

100.000 euro vroeg de gemeente nog 100.000 euro van het Gomarus College. En bij het aanbod van 

200.000 euro vroeg de gemeente uitstel om een onderzoek te kunnen doen. Voorzitter, laat duidelijk zijn: 

ik sta hier niet voor het Gomarus College, maar ik sta hier omdat wij het als fractie belangrijk vinden dat 

de wijk goede sportvoorzieningen krijgt. Voorzitter, wij zouden mee kunnen gaan in een onderzoek, ware 

het niet dat sommige onderzoeksvragen een beetje overbodig zijn, want daar kennen we het antwoord al 

op. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Van Lente. 

 

Mevrouw VAN LENTE (PvdA): Dank u, voorzitter. Ik hoor de heer Verhoef betogen dat het van belang 

is dat er bij het Gomarus College niet alleen voor het onderwijs gebouwd zou worden, maar ook voor de 

wijk. Vindt u het dan ook noodzakelijk dat er een kantine en een tribune bij dat voorstel van het Gomarus 

College zitten? Hoe kijkt u daar tegenaan? Tot nu toe hebben we daar nog geen voorstel voor gezien. 

 

De heer VERHOEF (ChristenUnie): Nou, ik heb het er inderdaad met de mensen uit de wijk en ook met 

de sportverenigingen in de wijk over gehad en zij geven aan dat het hen primair gaat om de sport in de 

wijk, om die dicht bij de mensen houden. Het zou natuurlijk mooi zijn als er een kantine en een tribune 

bij zitten, maar ik heb ook begrepen dat het Gomarus wel bereid is om in de entree iets van een 

koffieautomaat of een snoepautomaat of iets van dien aard, een snoepcorner, een koffiecorner te plaatsen. 
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Voorzitter, het onderzoek. De vraag aan het college is wanneer het college denkt het onderzoek klaar te 

kunnen hebben en wat het ermee denkt te winnen. Kopen we tijd of kopen we geld met dit onderzoek? En 

als het college het geld niet heeft, heeft het college dit dan over acht weken wel? 

 

De VOORZITTER: Ja, mevrouw Temmink. 

 

Mevrouw TEMMINK (SP): Voorzitter, is de ChristenUnie het met ons eens dat, doordat een van de harde 

eisen van het Gomarus College is dat de sporthal er snel moet komen, in de gesprekken die deadline 

sowieso al vastligt? Dus dat hij niet per se nog door de gemeente bevestigd hoeft te worden? Want de 

deadline is er al, die is namelijk gesteld door het Gomarus College. 

 

De heer VERHOEF (ChristenUnie): Nou, ik heb in de stukken van het Gomarus College geen deadline 

gezien en ik denk dat het altijd goed is om een beetje een stok achter de deur te hebben met een deadline 

erin. Dus ik denk: laten we nu duidelijk een datum stellen. We zijn er nu al een jaar mee bezig, we zijn er 

al een jaar over aan het denken, dus er mag best iets meer vaart in komen. 

Voorzitter, de sportcarrousel is rond en komt in beweging. Mijn fractie heeft sterk de indruk dat vanuit de 

gemeente daar een sporthal in De Wijert niet bij past. Ik heb nog twee technische vragen. Het zijn twee 

vragen die zijn overgebleven uit de commissie. Dat is de vraag over de kapitaallasten. Die zorgen voor 

een exploitatietekort op de MIP/MOP van 120.000 euro per jaar. We hebben met de MIP/MOP een 

niveau van een klein zesje. De vraag is wat voor effect dit tekort heeft op de MIP/MOP en op het 

onderhoud van alle sportvoorzieningen in de stad. En de laatste vraag gaat over GHBS. Er wordt in de 

brief van afgelopen maandag aangekondigd dat er een pilot bij GHBS gaat plaatsvinden. Maar wat houdt 

deze pilot in? Voorzitter, dan heb ik nog twee moties die ik graag zou willen indienen en dan sluit ik het 

daarmee af. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Copini. 

 

Mevrouw COPINI (D66): Ja, ik heb nog even vraag voor de heer Verhoef. Kan ik hieruit opmaken dat u 

zult instemmen met het voorstel ‘spelhal’, dus twee gymzalen in De Wijert? 

 

De heer VERHOEF (ChristenUnie): Nee, dat kunt u daar nog niet uit opmaken, want we wachten eerst de 

beantwoording van het college af. 

 

Motie (1): Duidelijkheid sporthal De Wijert (ChristenUnie, StadsPartij) 

 

De gemeenteraad van Groningen in vergadering bijeen op woensdag 19 februari 2014, besprekende de 

Sportcarrousel, 

constaterende dat: 

- het college bereid is de mogelijkheden voor een sporthal in De Wijert te onderzoeken, in nauwe 

samenspraak met het Gomarus College, de wijk en sportverenigingen; 

- het college hierbij niet aangeeft op welke termijn het dit onderzoek denkt af te ronden; 

overwegende dat: 

- het gesprek over een sporthal in De Wijert nu al tien jaar duurt en dat alle betrokken partijen op 

korte termijn duidelijkheid willen; 

verzoekt het college: 

- het voorgestelde onderzoek in de komende weken uit te voeren en de raad over de uitkomsten 

hiervan voor de verkiezingen op 19 maart a.s. te informeren; 

- de resultaten van het onderzoek tijdig aan te leveren bij de griffie zodat agendering voor de eerste 

commissievergadering Onderwijs & Welzijn na de verkiezingen mogelijk is; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Motie (2): Veiligheid sportpark Corpus den Hoorn (ChristenUnie) 

 

De gemeenteraad van Groningen in vergadering bijeen op woensdag 19 februari 2014 besprekende de 

Sportcarrousel, 

constaterende dat: 

- met de komst van FC Groningen naar sportpark Corpus den Hoorn het park intensiever gebruikt 

gaat worden; 
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- alle sportverenigingen en voorzieningen binnen de wielerbaan gelegen zijn; 

- de wielervereniging vijf à zes keer per week traint op de wielerbaan en er dan groepen 

wielrenners met snelheden van rond de 50 km/u over de baan fietsen; 

- de tunnel onder de wielerbaan een veilige oversteek tijdens deze wielertrainingen naar de 

sportvoorzieningen op het park waarborgt; 

- de tunnel onder de wielerbaan echter moet wijken i.v.m. de aanleg van een voetbalveld; 

overwegende dat: 

- het college van B en W 5,8 miljoen euro uittrekt om de inhuizing van FC Groningen en de 

herinrichting van het sportpark mogelijk te maken; 

- het college aangeeft dat een mogelijke aanleg van een fietsbrug of -tunnel pas aan de orde is bij 

de tweede fase, nl. in combinatie met de bouw van het Topzorgcomplex; 

- er in de eerste fase geen geld is gereserveerd voor de aanleg van een, al dan niet tijdelijke, 

ongelijkvloerse kruising; 

is van mening dat: 

- bij een intensief gebruik van het sportpark door meerdere sportclubs een veilige, ongelijkvloerse, 

toegang tot de centraal gelegen sportfaciliteiten een absolute voorwaarde is om ongelukken te 

voorkomen en de wielervereniging optimaal de ruimte te geven; 

verzoekt het college: 

- een veilige entree van het Sportpark Corpus den Hoorn te garanderen middels een, al dan niet 

tijdelijke, ongelijkvloerse kruising zodra de huidige fietstunnel buiten gebruik wordt gesteld; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

De VOORZITTER: Dat zijn twee moties. Wie wil verder het woord voeren? Mevrouw Postma. 

 

Mevrouw POSTMA (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. Deze voorstellen kennen een lange aanloop en 

een intensief slot. Over een aantal van deze voorstellen wordt al jaren gesproken. De sporthal in De 

Wijert, een nieuw trainingscomplex voor FC Groningen en de nieuwbouw voor de tamarisk. Een intensief 

slot ook. Veel overleg, veel brieven, veel gesprekken, vooral in de afgelopen weken. Het kostte veel tijd 

om alle informatie op een rijtje te krijgen en om alle vragen beantwoord te krijgen, anderen hebben dat 

ook al gezegd. Maar, voorzitter, ik denk dat we nu wel in het stadium zijn dat we op een verantwoorde 

manier beslissingen over dit voorstel kunnen nemen. Dank ook nog aan het college voor de meest recente 

brief. Hij kwam inderdaad verlaat, begin deze week, maar heeft daar wel een bijdrage aan geleverd en 

daar werd de laatste stand van zaken duidelijk in geschetst. 

Ik begin maar even bij de sporthal Europapark. Dat is een mooie kans voor de gemeente om samen met 

het Noorderpoort College iets te realiseren waar beiden voordeel van hebben. Een prachtige sporthal, 

overdag voor het onderwijs en ‘s avonds en in het weekend beschikbaar voor verenigingen en met 

hoogstwaarschijnlijk een permanent ingerichte turnzaal en niet te vergeten een mooie buitenruimte, waar 

ook nog de nodige sporten kunnen worden beoefend. Voorzitter, wat GroenLinks betreft geen twijfel over 

mogelijk: deze kans tot samenwerking moeten we grijpen.  

Dan de herinrichting van sportpark Corpus den Hoorn. Dat heeft wel wat meer voeten in de aarde. De 

bedoeling was en is dat iedereen er beter van wordt. FC Groningen een mooi trainingscomplex en een 

verbetering voor de breedtesport op het sportpark. Lang was onduidelijk of dat ook inderdaad ging lukken 

en er ging veel aandacht naar de negatieve kanten, met de situatie met Gronitas als uitschieter. En ook nu 

zijn nog niet alle losse eindjes afgehecht. Dat hebben ook anderen al voor mij gezegd. De gesprekken met 

Gronitas en de Vogels lijken positief te verlopen en ook de situatie rond de wielerbaan, daar is nu 

aandacht voor. Er wordt gekeken naar een oplossing. Een tijdelijke brug, dat zou het mooiste zijn. Wij 

vertrouwen erop dat ook deze laatste hobbels op een goede manier voor alle betrokkenen zullen worden 

weggewerkt. 

Dan De Wijert. Daar is het de bedoeling dat er een multifunctionele accommodatie wordt gebouwd met 

de tamarisk, de kinderopvang, de bibliotheek en een zogenaamde spelhal. Een sporthal ter grootte van 

twee gymzalen. En, voorzitter, lang was onduidelijk wat er nu wel en niet kan in zo’n spelhal. Welke 

sporten en verenigingen kunnen er nu wel terecht en welke niet? Al met al lijkt er geen onredelijke 

situatie te ontstaan. Zaalvoetbal, ook voor de niet-seniorenteams, vormt eigenlijk het grootste knelpunt. 

Verder kan er veel. En dat een volwassene in het weekend 1,5 km verder moet fietsen om zijn wedstrijd te 

kunnen spelen, is misschien even wennen, maar geen onoverkomelijk probleem. Maar dat neemt niet weg 

dat dit door groepen bewoners van De Wijert anders gevoeld wordt, en natuurlijk is het ook een 

verslechtering op sommige punten. Als het gaat om zaalvoetbal, zoals ik al zei, of om het spelen van 

wedstrijden in het algemeen. Daarom is er de laatste weken en maanden ook gesproken met het Gomarus 
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College, dat een bedrag toegekend heeft gekregen om twee gymzalen te bouwen. Uit de brief van het 

college van maandag blijkt dat er nog steeds beweging zit in de gesprekken en dat het de goede kant 

uitgaat. Zoal ik in de raadscommissie al aangaf, is het wel van belang dat daar de andere partners in de 

wijk nadrukkelijk bij betrokken worden. Voorkomen moet worden dat gemeente en Gomarus College op 

een gegeven moment tot overeenstemming komen, maar dat het voor anderen toch niet is wat men ervan 

had verwacht. Het college geeft ook terecht aan dat dit een van de dingen is die bekeken moet worden. 

Want wat voor de wijkbewoners belangrijk is, zijn niet alleen de precieze afmetingen van de hal en zelfs 

niets welke sporten er precies wel en niet gespeeld kunnen worden. Het is vooral de plek die de sporthal 

inneemt in hun gemeenschap. Daar maakt bijvoorbeeld korfbalclub Nic deel van uit. Dus of die wel of 

niet kan spelen, dat is voor hen wel van belang. Maar ook belangrijk is dat jongeren een plek hebben, 

waar ze even met elkaar kunnen na-zitten, dat de ouders weten dat daar ook een beheerder bij is, het 

gevoel dat het hun plek is. Voorzitter, De Wijert is een kwetsbare wijk en die heeft de laatste tijd veel 

voor de kiezen gehad. Het Heel de Buurtoverleg en het wijkteam hebben een klap gehad door de zaak 

Delfani. Ook de wijkraad Wijert Welzijn functioneert niet of nauwelijks meer. Overleg met de gemeente 

verloopt daardoor soms moeizaam. De vaste lijnen en aanspreekpunten zijn weg. Op dezelfde dag dat 

wethouder Schroor namens het college het plan voor het MFA presenteerde en het ‘een nieuw hart voor 

De Wijert’ noemde, sprak ik een bewoner die zei: “Ze halen het hart weg uit onze wijk.” Die twee 

werelden moeten weer bij elkaar komen en ik denk dat de gemeente daar een extra inspanning voor moet 

leveren. Ik dien daar mede namens de ChristenUnie een motie voor in. Dank u wel. 

 

Motie (3): Aandacht voor De Wijert (GroenLinks, ChristenUnie) 

 

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 19 februari 2014, besprekend de Carrousel 

sporthal Europapark en de herinrichting sportpark Corpus den Hoorn, 

overwegende dat: 

- door de langdurige onduidelijkheid rond sporthal De Wijert en de uiteindelijke keuze om voor het 

zuiden van de stad een nieuwe sporthal in het Europapark te bouwen en niet in De Wijert, 

sommige groepen bewoners teleurgesteld zijn in de gemeente; 

- De Wijert een kwetsbare wijk is, waar in het verleden met veel inspanningen, ook door bewoners, 

de leefbaarheid en sociale samenhang beter is geworden, overlast is verminderd en de veiligheid 

is verhoogd; 

- de communicatie met de wijk en in de wijk moeizaam verloopt door het ontbreken van een 

adequate communicatiestructuur na het wegvallen van de wijkraad Wijert Welzijn; 

- het van belang is dat de communicatie tussen bewoners onderling en met de gemeente weer op 

gang komt en de verhoudingen normaliseren; 

- de wijk in de nabije toekomst nog het nodige voor de kiezen krijgt, bijvoorbeeld de toenemende 

verkeersdruk op de Vondellaan door de aanleg van de Zuidelijke Ringweg; 

verzoekt het college: 

- de komende tijd De Wijert te ondersteunen bij het opzetten van een nieuwe wijkraad; 

- samen met die nieuwe wijkraad de praktische aandachtspunten in de wijk op bijvoorbeeld het 

gebied van sociale veiligheid, leefbaarheid en voorzieningen te inventariseren; 

- in gezamenlijkheid met de wijkraad en de bewoners die uitdagingen de komende jaren 

systematisch aan te pakken; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

De VOORZITTER: Wie wil verder als woordvoerder? Ja, de heer Sijbolts. 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dank u wel, voorzitter. We hebben het nu over de sportcarrousel. Maar 

bij een carrousel denken waarschijnlijk veel mensen aan een draaimolen op een kermis of een pretpark 

met een brandweerauto en paardjes. Over sportcarrousel en paardjes gesproken: carrousel rijden is een 

onderdeel van de paardensport, dat door een team van ruiters en amazones, meestal zestien, soms twaalf, 

tegelijk bedreven wordt. De ruiters rijden op zelfgekozen muziek, twee aan twee in colonnes aan en 

maken diverse figuren en formaties, waarbij een goede dressuur en samenwerking uiterst belangrijk zijn. 

Er zijn bij deze sportcarrousel overeenkomsten. De ruiters zijn verschillende private partijen, zoals het 

Noorderpoort College en FC Groningen, de sportverenigingen en de bewoners van De Wijert. De muziek 

werd echter door het college uitgekozen en was meer een schijf van vinyl, die aan het begin flinke krassen 

had. Van een goede dressuur en samenwerking met alle partijen is weinig sprake gebleven. Zo kwam er in 

het geval van Gronitas zelfs de rechter aan te pas. Het is dat de raad, al dan niet op de achtergrond, veel 
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tijd heeft geïnvesteerd om alle ruiters en paarden in gelijke pas te krijgen. Helaas is dit niet volledig 

gelukt. Mijn fractie heeft ook een grote politieke onwil bespeurd in het hele proces. De collegebrief van 

afgelopen maandag geeft geen volledige zekerheid ten aanzien van een aantal wensen van de raad. Ik 

citeer even uit de brief: “… vragen waar nu niet onmiddellijk een antwoord op is. Ons college wil dit 

echter wel serieus uitzoeken.” Of wij vandaag wel eventjes bij het kruisje willen tekenen. Voorzitter, in 

de commissie heb ik al gezegd dat de regels van de KNVB hier niet gelden. Het Prinsenhofakkoord geldt 

hier echter wel. Wat de Stadspartij betreft, heeft het college in de aanloop naar dit proces rondom de 

sportcarrousel, de regels van het Prinsenhofakkoord overtreden. Ik citeer even uit het Prinsenhofakkoord: 

“… open, transparant en eerlijk besturen door nauw samen te werken met de raad, partners en Stadjers”. 

Het college verdient wat ons betreft op dit punt dan ook de gele kaart. De Stadspartij gunt FC Groningen 

een mooi nieuw trainingscomplex en wij zijn voor upgrading van het sportpark Corpus den Hoorn en wij 

zijn voor een topsporthal van het Noorderpoort College, maar wij misgunnen De Wijert ook geen 

sporthal. Zeker niet als dat in samenwerking kan met het Gomarus College. Tot slot wil ik nog even 

aansluiten bij de volledige woordvoering van de heer Verhoef van de ChristenUnie. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER: Mevrouw Van Lente. 

 

Mevrouw VAN LENTE (PvdA): Ja, ik heb nog een vraag aan de Stadspartij. Die heeft betrekking op een 

motie die de Stadspartij drie jaar geleden heeft ingediend rond de Tamarisk. Ik ben wel benieuwd hoe de 

Stadspartij daarop reflecteert, omdat toen zo nadrukkelijk een appel werd gedaan op het bouwen van een 

gymzaal voor de tamarisk en er toen eigenlijk helemaal niet werd gekeken naar een sportaccommodatie 

voor de wijk. Hoe wordt daar nu naar gekeken door de Stadspartij? 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Nee, dat klopt. Alleen, later is dat proces van een nieuwe sporthal, de 

vervanging in De Wijert weer op gang gekomen. Het is ook wel een beetje een dilemma geweest voor 

ons. Maar wij waren er juist zo enthousiast over dat het Gomarus College aanbood om mee te gaan 

denken, dus ik kan het wel met elkaar rijmen. Wij zetten nog steeds in, en dat heb ik in de commissie ook 

steeds duidelijk gezegd, op die samenwerking met het Gomarus College. 

 

De VOORZITTER: Anderen nog? Ja, mevrouw Kuik. 

 

Mevrouw KUIK (CDA): Dank u, voorzitter. Ik begin vandaag eerst met het zoet en daarna komt het zuur. 

Niet dat ik een zure woordvoering wil gaan houden, maar wel om aan te geven dat sommige delen ons 

wat zuur op de maag liggen. Vooropgesteld zijn de plannen voor het sportpark Corpus den Hoorn, 

afgezien van de haken en ogen, wat ons betreft een verbetering voor het park. Een mooi voorbeeld waar 

topsport en breedtesport elkaar kunnen versterken. Het is een impuls voor het park met mogelijkheden 

voor de breedtesport om het ledenaantal te laten groeien, mede door het gebruik van kunstgras. En ook de 

plannen voor sporthal Europark zijn prachtig. Er komt een aanzienlijke uitbreiding van de turncapaciteit, 

een semitopsporthal met tribuneplaatsen. Positief dat deze plannen ook zijn tot stand gekomen in 

cofinanciering met het Noorderpoort College. 

Dan kom ik aan bij het iets zuurdere gedeelte van deze, op zich goede ontwikkelingen. In de brief van het 

college stelt u voor om nader te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een sporthal in 

samenwerking met het Gomarus College. Voorzitter, op dit punt werden wij een beetje kribbig, want wat 

ons betreft had dit onderzoek al lang moeten plaatsvinden en daar heeft de raad eigenlijk al eerder om 

gevraagd. Het signaal dat door mijn fractie is gegeven en door meerdere fracties is gegeven, is: mooi dat 

er een hal op het Europapark komt, maar dat mag niet ten koste gaan van de wijk. Gesteld is dat 

sporthallen niet op wijkniveau worden bekeken, maar stadsbreed. Ja, als je al jarenlang in de wijk op een 

nieuwe wacht en de hal komt dan 1,6 km verderop, is dat wel wat zuur. De vraag is dan ook: waarom 

moest dit allemaal aan elkaar geknoopt worden? Is dat achteraf bezien wel een goede optie geweest? Het 

is uiteindelijk wel een keuze geweest. Nou ja, op de valreep komt er een onderzoek met essentiële vragen 

die nog beantwoord moeten worden. Beter laat dan nooit, zullen we in dat geval maar zeggen. Er ligt nu 

ook een handreiking van het Gomarus College, waardoor er met 400.000 euro aan gemeentelijk geld een 

volledige hal gebouwd zou kunnen worden. Wat dat betreft hopen we dat dit onze Rennie is tegen het 

zuur. Een ander punt dat niet onbenoemd kan blijven, is de kwestie Gronitas. Wij hebben contact gehad 

met de club en wat dat betreft komt er wel positief nieuws uit, dat er nu in elk geval tijdelijk een 

oplossing is. Wij vertrouwen erop dat we ook uitkomen op een toekomstbestendige oplossing. Voorzitter, 

hier laat ik het bij. 
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De VOORZITTER: Dit was de eerste termijn? Mevrouw Copini en daarna de heer Van Rooij. Mevrouw 

Copini. 

 

Mevrouw COPINI (D66): Ja, voorzitter, dank u wel. We willen, dat herhaal ik ook nu in de raad, zorgen 

dat er voldoende sportmogelijkheden zijn, dat we streven en blijven streven naar voldoende stortcapaciteit 

in de stad. En dat we gaan voor financiële haalbaarheid. Voorzitter, met deze voorstellen realiseren we 

deze doelen. Een topsporthal, inclusief turnfaciliteiten op het Europapark, ruimte voor FC Groningen, 

opwaardering voor het sportpark Corpus den Hoorn en natuurlijk een goede sportvoorziening in De 

Wijert. We sluiten ons aan bij de woordvoering van de VVD, als we kijken naar de hele gang van zaken. 

Mevrouw Kuik begon er ook al over; de creatie van de carrousel en het hele gebeuren rondom Gronitas. 

Voorzitter, in de commissievergadering hebben we het gehad over de losse eindjes. Ik begin dan nog even 

met de herinrichting Corpus den Hoorn. Dit plan zorgt voor een flinke opwaardering van het park en 

hiervan profiteert ook de breedtesport. De ChristenUnie en ook de PvdA stelde de vraag rond de 

veiligheid bij de entree. Ook wij willen de garantie dat je in ieder geval veilig het park op kunt. Het lijkt 

zo simpel, maar we willen graag nog een toelichting van de wethouder. Het volgende punt is de sporthal 

Europapark. Ik herhaal mijn compliment voor de samenwerking tussen het Noorderpoort College en de 

gemeente. Een volwaardige turnhal in de stad. Daar wachten veel sporters en veel verenigingen op. 

Spelhal De Wijert. Voorzitter, mevrouw Postma noemde het al: wethouder Ton Schroor heeft vorige 

week het ontwerp van de MFA onthuld. Het hart van de wijk, daar gaat het om. De plek waar onderwijs, 

kinderopvang en sport samenkomen. En het voorstel van een spelhal vervult wel degelijk de wensen van 

het onderwijsveld en van de sportverenigingen, de wijk en de stad. We vinden ook echt dat het nu tijd is 

om knopen door te hakken. Bewoners willen duidelijkheid. Ze willen een nieuwe sportvoorziening in de 

wijk, een plek om samen te komen. Daarom zullen wij ook instemmen met deze prachtige voorstellen. 

Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: De heer Van Rooij. 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Dank u wel, voorzitter. Even knutselen, omdat ik een motie in 

mijn handen gedrukt krijg, maar dat is gelukt. Voorzitter, de sportcarrousel, zoals dit punt zo mooi heet, 

heeft de afgelopen maanden flink wat vragen opgeroepen. Het lijkt alsof het drie losse ontwikkelingen 

zijn op verschillende locaties, maar ze zijn natuurlijk erg nauw verweven met elkaar. Ik begin bij het 

raadsvoorstel over Corpus den Hoorn. Een mooi voorbeeld van hoe topsport en breedtesport elkaar 

kunnen versterken. Een flink aantal vragen lag nog open na de commissievergadering, maar op die punten 

is inmiddels verheldering verschaft. Er komen vier velden beschikbaar voor de breedtesport, dat zijn er 

iets meer dan strikt noodzakelijk is. Hierdoor ontstaat weer wat ruimte voor groei. En aangezien wij 

natuurlijk wereldkampioen voetbal gaan worden, volgend jaar, zullen er weer veel nieuwe jongetjes en 

meisjes willen gaan voetballen, dus dat ziet er dan goed uit. FC Groningen deelt veld 7 met groengeel en 

het contract kan na instemming van de raad getekend worden. Bij ons blijft er nog een vraag open, 

voorzitter, en dat betreft de belijning van het multifunctionele veld. In de commissie is verteld dat er een 

oplossing was gevonden, namelijk dat American football zelf de lijnen zou leggen. In de brief van 

maandag lezen wij dat het college dicht bij een oplossing is. Hoe staat het daar nu precies mee? 

Voorzitter, dan de sporthal Europapark. Wat ons betreft een knap staaltje cofinanciering, als de plannen 

doorgaan. Het college geeft aan dat de samenwerking pas definitief is, wanneer het project wordt 

aanbesteed. We hopen op een soepel verloop van het proces. We denken dat de volwaardige turnhal die 

gebouwd zal worden een waardevolle toevoeging is aan de sportaccommodaties in de stad. Ook de 

multifunctionele accommodatie in De Wijert ziet er veelbelovend uit. Wij staan dus achter deze plannen. 

Voorzitter, hoewel de sporthal en de multifunctionele accommodatie een boost zullen geven aan de 

sportaccommodaties in het zuiden van de stad, zou Student en Stad graag zien dat er meerwaarde wordt 

gecreëerd bij het Gomarus College. In de brief van afgelopen maandag geeft het college aan graag nog 

een keer met het Gomarus om de tafel te willen gaan. We weten allemaal dat het proces en het contact 

tussen de gemeente en Gomarus de afgelopen maanden niet helemaal soepel is verlopen en dat de tijd nu 

begint te dringen. We zien graag dat beide partijen zich inzetten om een sporthal bij het Gomarus College 

te realiseren en te kijken op welke manieren het openstaande bedrag van 400.000 euro ingevuld kan 

worden. Misschien kan de blik daarbij breder worden getrokken dan alleen het Gomarus College en de 

gemeente. Wie weet is er een derde partij die zou willen investeren. Voorzitter, een afsluitende 

opmerking. Wij zien liever geen huurverhoging voor de verenigingen. We snappen dat de accommodaties 

in de stad erop vooruit zouden gaan. Dat is dan ook de verantwoordelijkheid van de gemeente. Daar 

hoeven de verenigingen niet voor op te draaien. Wij zien graag een brede variëteit aan sportverenigingen 
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in de stad en zouden graag zien dat de gemeente dat stimuleert, door de huurkosten zo laag mogelijk te 

houden. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Ik denk dat iedereen geweest is. Het woord is aan de wethouder. Wethouder Istha. 

 

Wethouder ISTHA: Dank u, voorzitter. Dat sport emotie is, hebben we goed kunnen merken de laatste 

tijd. Want naast de rationele argumenten om de sportcarrousel tot een goed einde te brengen, hebben we 

natuurlijk ook de laatste tijd nogal wat emoties gezien. En ik kan dat heel goed begrijpen. 

Allereerst dank voor de waardering van iedereen voor het gedeelte ‘sportcarrousel’, zeg Corpus, de bouw 

van de hal bij het Europapark en De Wijert. Ik denk dat dit een belangrijke vooruitgang is in alle 

sportaccommodaties van Groningen, misschien wel de grootste uit de recente geschiedenis, waarbij een 

heleboel tekortkomingen op sportgebied ingehaald zullen kunnen worden. Dank voor de waardering 

hiervoor. Het was een heel ingewikkeld proces. Het was een carrousel met vele lossen eindjes en ook 

losse eindjes die eigenlijk opkwamen en er zes maanden geleden nog niet waren, of waar we ons althans 

niet bewust van waren. Ik ga niet herhalen hoe prachtig dit allemaal is. U heeft het allemaal goed weten te 

waarderen, maar er is een aantal punten dat we even moeten adresseren. Ik wil eerst ook De Wijert even 

adresseren. Dit is natuurlijk een heikel punt. Ik begrijp heel goed de emoties van de bewoners van De 

Wijert. Het is al een paar keer genoemd: het is een wijk die het lastig heeft, om meerdere oorzaken en als 

dan dit gebeurt, kan ik me heel goed voorstellen dat dit emoties oproept. Ik heb ook geprobeerd die 

emoties te begrijpen en voor zover het kan, er iets aan de doen. Ik heb gisteren bijvoorbeeld nog met de 

voorzitter van Nic gesproken, nog eens even precies gehoord wat er nu toch aan de hand is. Dat is een 

punt dat ik toch even onder de aandacht wil brengen. Aan het eind van de collegebrief staat dat wij een 

onderzoek gaan doen. Er zijn inderdaad telkens nieuwe aspecten die er binnenkomen. Bij dat onderzoek 

staat het woord ‘serieus’ er niet voor niets. We gaan dus geen tijd kopen, zoals ik even hoorde, we gaan 

het onderzoek serieus doen. Maar er is wel een aantal losse vragen dat we echt moeten oplossen. Die 

staan ook aan het einde van de brief. Wat is het effect op de exploitatie? Zijn er nog andere partijen die 

wellicht gaan meefinancieren? Ik beloof u dat ik het onderzoek zo snel mogelijk zal doen, maar 

zorgvuldigheid is ook van belang. Als ik het hele proces bekijk, dan gaat het er ook over dat er nogal wat 

kritiek is op de manier waarop we dit gemanaged hebben, dat de raad toch maar fragmentarisch 

geïnformeerd is. Als dat zo gevoeld is, bied ik daarvoor mijn excuses aan en zal ik ervoor zorgen dat dit 

niet weer gebeurt in de toekomst. Ik kan heel goed begrijpen dat, vanwege de complexiteit van het geheel, 

het fragmentarisch overkomt. En nogmaals, daarvoor mijn excuses. Ik heb de indruk, het geheel 

overziend en dit is toch een van de dossiers die in mijn dagelijkse aandacht heeft, dat iedereen zich de 

afgelopen tien jaar op de een of andere manier nu toch heeft ingegraven. Ik kijk ook nadrukkelijk naar de 

gemeente zelf. Ik denk dat we dat moeten doorbreken en dat we inderdaad een onderzoek moeten gaan 

doen waarbij we kijken naar wat er in de eerste plaats wél kan en niet naar wat er niet kan. Ik vraag me af; 

bij de politie heb je een mechanisme als er iets vastloopt. Dan heb je de zogenaamde cold-casemethode. 

Ik denk dat we die hier ook maar eens moeten gaan toepassen en gewoon eens helemaal 

onbevooroordeeld, misschien nog eens met andere mensen, ernaar moeten kijken en heel goed dit 

onderzoek moeten gaan doen. Dat beloof ik. Ik zal het zo snel mogelijk doen, waarbij de zorgvuldigheid 

uiteraard vooropstaat. 

 

De VOORZITTER: De heer Verhoef. 

 

De heer VERHOEF (ChristenUnie): Voorzitter, de wethouder noemt dat zorgvuldigheid belangrijk is en 

dat er gekeken moet worden met andere mensen naar het onderzoek. Betekent dit dat u dan externe 

mensen gaat inhuren om het onderzoek te doen? 

 

Wethouder ISTHA: Nou, dat weet ik niet onmiddellijk, maar ik denk dat we gewoon eens met een andere 

blik daarnaar moeten kijken. 

 

De VOORZITTER: Ja, de heer Sijbolts. 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Allereerst mijn waardering voor de wethouder, dat hij zijn excuses 

aanbiedt aan de raad. Ik denk dat dit voor de bewoners en betrokken partijen ook wel belangrijk is. Ik zit 

alleen even met een ding. U zegt: “Ik wil dit in de toekomst voorkomen”, maar nu is het de laatste 

maanden, of eigenlijk het laatste halfjaar, dat dit speelt, al niet goed gegaan. Waar mijn fractie veel 

problemen mee heeft, is dat we nu een besluit gaan nemen, maar dat er nog dingen onderzocht moeten 
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worden. Ik heb toch wel wat moeite met de manier waarop dit alles is gegaan. Ik zit nu volgens mij meer 

met mezelf in debat, maar misschien kunt u daar een bijdrage aan leveren. 

 

Wethouder ISTHA: Ik wil graag een bijdrage leveren aan uw interne debat. Kijk, het probleem van De 

Wijert is in feite losgekoppeld. Het staat los van wat we noemen ‘de carrousel’. Maar aan de andere kant 

is het natuurlijk ook wel verweven. De raad kan natuurlijk heel goed, lijkt mij en u ook, een beslissing 

nemen over het Europapark, Corpus den Hoorn, MFA De Wijert, dan wel tamarisk, bibliotheek. Dat staat 

los van de sporthal De Wijert, waar we het nu over hebben. Dingen zijn verknoopt en dat wij daar zelf en 

u ook inderdaad, van in de knoop raken, kan ik wel begrijpen. Maar het zijn twee dingen die toch los van 

elkaar staan. 

Ik wil nog even een paar dingen noemen die u heeft genoemd. Gronitas. Dat is natuurlijk toch een nare 

zaak geweest, zowel voor Gronitas als voor de gemeente en voor mij ook. Er is nu wel een nakende 

oplossing, laten we het zo maar zeggen. Gronitas en de Vogels zijn bijna tot overeenstemming, ook met 

de gemeente. We hebben het dan over een aantal zaken. We zitten ook te kijken of ze een half 

kunstgrasveld kunnen krijgen en hoe het staat met het vertrek uit het huidige clubgebouw. Kan dat 

misschien iets later dan 1 maart? We hebben in feite nu een conceptvaststellingsovereenkomst, die door 

beide partijen getekend gaat worden, dus de gemeente en Gronitas. Gronitas moet het nog aan de leden 

voorleggen, maar eigenlijk is het op een oor na gevild en ik ben daar buitengewoon tevreden over. 

Het tweede punt is de veiligheid. Dat is een punt dat eigenlijk recent naar voren is gekomen. Het is 

absoluut zo dat de wielerbaan en de rest van de bezoekers niet met elkaar in aanraking mogen komen, dat 

er geen gevaarlijke situaties mogen ontstaan. Ik heb in de commissie al aangegeven te zullen kijken of er 

een brug mogelijk is. Ja, dat kan. Ik heb gisteren de voorzitter van de wielervereniging opgebeld en 

gezegd: “U krijgt die brug, linksom of rechtsom.” Dus dat is weggenomen. 

Ik denk dat ik bijna alle vragen heb beantwoord. Over GHBS vroeg de heer Verhoef. De pilot. U weet 

natuurlijk, ook door de zaak met Gronitas, ik heb dit ook beschreven in de accommodatienota, dat wij 

nogal wat onduidelijkheid hebben over de eigendom van de grond. En ook is niet helemaal duidelijk uit 

het verleden waar nou de gemeente in investeert en waarin niet. Het probleem met GHBS is dat ze een 

nieuw clubhuis hebben maar dat ze moeilijk geld krijgen van de bank, omdat een bank niet graag geld 

uitleent om te investeren op grond van iemand anders. Zo zit de zaak nu in elkaar. We laten precies 

uitzoeken door de gemeentelijke advocate, hoe dit nu in elkaar zit. Daarna gaan we samen met GHBS, dat 

weten ze, daar hebben we overeenstemming over, die pilot doen. Hoe kunnen we dit geval, want ik heb 

een boel compassie voor GHBS, iets regelen wat recht doet aan de groei van het aantal leden, maar ook 

recht doet aan de grote problemen van wat nou eigendom is van wie? Dat gaat op korte termijn gebeuren, 

in ieder geval voor de zomer beginnen we daarmee. 

Mevrouw Postma zei terecht dat het niet alleen gaat om de rationaliteit, maar ook over de plek die een 

sporthal uitmaakt. U noemde Nic en ik zei al: ik heb al gesproken met de voorzitter van Nic en ik ben 

uitgenodigd voor de volgende wedstrijd van het eerste team en daar kijk ik nu al naar uit. 

Voorzitter, als u mij toestaat wil ik even naar de moties gaan. Motie 1 van de ChristenUnie over de 

veiligheid; ik hoop dat ik daarop nu een antwoord heb gegeven. Ik moet u overigens wel zeggen, over de 

constatering dat de wielervereniging vijf à zes keer per week traint: er is een contract met de gemeente 

voor drie uur structureel per week. Ik wil niet zeggen dat we meteen gaan handhaven, maar ik wil hier 

nog wel eens even naar kijken. Motie 2 van de ChristenUnie en de Stadspartij. Ik heb net al gezegd dat ik 

mijn uiterste best zal doen om de studie die we gaan doen zo snel mogelijk af te ronden, maar ik denk dat 

zorgvuldigheid hier, zeker gezien het feit dat er zoveel losse eindjes zijn, belangrijker is dan snelheid. Als 

we inderdaad zoals gezegd, 19 maart de raad moeten informeren en ook nog tijdig moeten aanleveren bij 

de griffie, zou ik deze motie toch willen ontraden. Maar wel met de belofte dat we zo snel mogelijk, maar 

ook zo zorgvuldig mogelijk zullen werken. 

 

De VOORZITTER: De heer Verhoef. 

 

De heer VERHOEF (ChristenUnie): Voorzitter, kan de wethouder dan ook aangeven op welke termijn hij 

wel denkt het onderzoek afgerond te hebben? 

 

Wethouder ISTHA: Nee, dat kan de wethouder niet, want een onderzoek is juist erop gericht om alle 

aspecten te bekijken. Het enige wat ik u kan beloven, is dat we zo snel mogelijk en zo zorgvuldig 

mogelijk zullen werken. 

Motie 3 van GroenLinks en de ChristenUnie over De Wijert vind ik een sympathiek verhaal, dat wij als 

gemeente inderdaad zouden moeten ondersteunen. Ik moet wel zeggen dat, voor zover ik weet, het 
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wijkteam NLA goed functioneert. Maar ik vind het een sympathieke motie en uiteraard laat ik deze over 

aan het wijze oordeel van de raad. 

Voorzitter, ik geloof dat ik alle vragen heb beantwoord. 

 

De VOORZITTER: We gaan naar de tweede termijn. De heer Verhoef. 

 

Tweede termijn 

 

De heer VERHOEF (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Dank aan het college voor de beantwoording 

van een aantal vragen. Mijn fractie had nog twee andere vragen gesteld, waar we nog geen antwoord op 

hebben gekregen. Dat is de vraag of de voorfinanciering van FC Groningen ook gecheckt is aan het 

Nationale referentiekader Steun aan betaald voetbal. En de andere vraag ging over het drukken van die 

exploitatietekorten op de MIP/MOP en wat voor gevolgen dit nu heeft op het onderhoud van onze 

voorzieningen, als het gaat om de sportvoorzieningen. 

 

Wethouder ISTHA: Excuses, voorzitter, dat ik de heer Verhoef niet beantwoord heb. Vraag 1: nee, dat 

hebben we niet gecheckt daar, maar ik zal dat zeker doen. Ik denk overigens dat dit een normale 

huurdersrelatie is, die we wel vaker hebben. Via de huur betaalt FC Groningen de investering terug. 

Over de 120.000 euro, die u noemde: het staat uitgebreid beschreven in de brief, maar ik kan het nog wel 

even herhalen. De huurvergoeding is gebaseerd op het gemiddelde. In het begin is er meer en aan het 

einde is het minder, maar dat heeft geen effect op de investeringen in de MIP/MOP. Dat wordt 

boekhoudkundig verwerkt. 

 

De VOORZITTER: We gaan naar de tweede termijn. Wie wil nog het woord voeren? Niemand. Dan gaan 

we stemmen over de moties. Een stemverklaring van mevrouw Van Lente. 

 

Mevrouw VAN LENTE (PvdA): Ja, dank u, voorzitter. Ik pak ze even alle drie samen, als u dat 

goedvindt. Motie 1: we vonden de toezegging van het college erg helder. Er komt gewoon een brug, 

begrijpen wij, dus deze motie achten wij overbodig. Motie 2 zullen wij niet steunen. Ik heb daar net ook 

al iets over gezegd in mijn woordvoering. Motie 3 zullen wij wel steunen. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: De heer Verhoef. 

 

De heer VERHOEF (ChristenUnie): Voorzitter, dank u wel. Voordat iedereen iets gaat zeggen over 

motie 1; die willen wij bij dezen intrekken, naar aanleiding van de toezegging van het college. Dank u 

wel. 

 

De VOORZITTER: Anderen nog? Ja, de heer Blom. 

 

De heer BLOM (VVD): Dank u wel, voorzitter. Nou, dan over motie 2: we willen een gedegen 

onderzoek. We willen eindelijk uitsluitsel voor de wijk De Wijert. Daar is tijd voor nodig, lijkt ons. Vier 

weken lijken ons daarvoor te kort. Daarom zullen wij tegen deze motie stemmen. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Anderen nog? Mevrouw Kuik. 

 

Mevrouw KUIK (CDA): Daar sluit ik mij bij aan. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Temmink. 

 

Mevrouw TEMMINK (SP): Ja, wij zullen ook tegen de tweede motie stemmen, omdat wij ook denken dat 

het te kort is en ook omdat we denken dat die druk er wel is voor het college, omdat het Gomarus College 

ook die druk zet. Daarmee denken wij niet dat de hoop op een sporthal in De Wijert verloren is. Motie 3, 

die ga ik tegelijkertijd even doen, die steunen wij wel. Dat vinden we een goede motie. 

 

De VOORZITTER: Anderen nog? De heer Verhoef. 

 

De heer VERHOEF (ChristenUnie): Mijn fractie heeft behoefte aan een korte schorsing van ongeveer 2 

minuten. 
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De VOORZITTER: Dan schorsen we de vergadering. 

 

(Schorsing 18.05 uur – 18.11 uur) 

 

De VOORZITTER: Dan gaan we weer verder met de vergadering en dan geef ik het woord aan de heer 

Verhoef. U heeft het woord, mijnheer Verhoef. 

 

De heer VERHOEF (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Om maar even met motie 2 te beginnen: die 

willen we gewoon in de race houden. 

 

De VOORZITTER: Kunnen we overgaan tot besluitvorming? Dan breng ik eerst motie 2 in stemming 

over de duidelijkheid sporthal De Wijert. Dat is de titel van de motie en die gaat over een snel onderzoek. 

Mevrouw Postma. 

 

Mevrouw POSTMA (GroenLinks): Ja, voorzitter, als ze toch in stemming wordt gebracht, dan even kort 

een stemverklaring. Wij steunen de motie, maar wel met de aantekening erbij dat wij die datum in elk 

geval zien als een soort moment waarop er even een tussenrapportage gegeven wordt, zodat de raad de 

vinger aan de pols kan houden. Met die uitleg zullen wij toch voorstemmen. 

 

De VOORZITTER: Wie is er voor deze motie? Daar is GroenLinks voor, daar is de ChristenUnie voor en 

daar is de Stadspartij voor. Daarmee is de motie verworpen. 

Dan hebben we motie 3 van GroenLinks en de ChristenUnie. Die gaat over aandacht voor De Wijert. Wie 

steunt deze motie? Dat is raadsbreed, en daarmee is ze aanvaard. 

Dan gaan we naar besluit 1 van de carrousel. Dat is de planvorming sporthal Europapark en De Wijert. 

Wie is er voor? Ja, de heer Verhoef? 

 

De heer VERHOEF (ChristenUnie): Voorzitter, ik zou graag een stemverklaring willen afleggen, als dat 

mag. Wij waarderen de poging van de wethouder zeer om met een andere blik te gaan kijken naar deze 

hele zaak in De Wijert, om de cold-casemethode toe te gaan passen. Maar als we zien hoe het dossier tot 

nu toe is gelopen, dan zien we dat toch wel met wantrouwen tegemoet. De wethouder zei zelf ook al dat 

er steeds losse eindjes zijn geweest en steeds nieuwe vragen naar boven zijn gekomen. Het is 

fragmentarisch geweest. Al die voorstellen die we nu hebben gezien, zijn eigenlijk gebaseerd op die losse 

eindjes en dat is voor mijn fractie toch een reden om tegen dit voorstel te stemmen. 

 

De VOORZITTER: Zijn er nog meer stemverklaringen? Ja? De heer Sijbolts. 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, ook onze waardering, maar dat heb ik ook al gezegd tijdens het 

debat, voor de uitleg van de wethouder. Maar ook onze fractie vindt dat de manier waarop deze plannen 

tot stand zijn gekomen absoluut geen voldoende verdient. Slechte communicatie, er is slecht met 

betrokkenen gecommuniceerd, er kwam een rechtszaak aan te pas, er zijn nog onderzoeken nodig. Mijn 

fractie ziet op dit moment onvoldoende basis en onvoldoende vertrouwen om in te stemmen met deze 

plannen. Dus we zullen tegenstemmen. 

 

De VOORZITTER: Goed, we gaan stemmen. De plannenvorming sporthal Europapark en De Wijert. Wie 

zijn daarvoor? Daar is iedereen voor behalve de Stadspartij en de ChristenUnie. 

Dan het tweede, dat is de herinrichting van het sportpark Corpus den Hoorn. Wie is er voor dit voorstel? 

Ook daar is iedereen voor, behalve de Stadspartij en de ChristenUnie en daarmee is het aanvaard. En 

daarmee is dit onderdeel de sportcarrousel afgerond. 

 

8.b: is 7.a geworden 

 

8.c: Beleidsplan vernieuwing Sociaal Domein 2014-2015 (raadsvoorstel 16 januari 2014, GR14.4130337) 

 

DE VOORZITTER: Zullen we proberen punt 8c van de agenda nog voor het avondeten af te krijgen? Zou 

dat lukken? Ja? We proberen het. Wie wil daar het woord over voeren? Het woord is aan de heer Koops. 
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De heer KOOPS (CDA): Ja, voorzitter, dank u wel. Laat ik beginnen te zeggen, namens het CDA, dat we 

wethouder Visscher een groot compliment moeten geven voor de wijze waarop zij de hele weerbarstige 

problematiek van transitie tegemoet treedt en daarin probeert slagen te maken. Er mogen in de 

commissievergadering vorige week heel veel vragen zijn gesteld, de wijze waarop die allemaal vlot en 

met kennis van zaken zijn beantwoord, geeft ons het vertrouwen dat dit proces en de hele 

planontwikkeling bij haar en haar ambtenaren, dat moet ik er natuurlijk nadrukkelijk bij zeggen, in goede 

handen zijn. We zijn dan ook tevreden over de toezegging aan het CDA dat we in het vervolg in de 

stukken ook enkele voorbeelden kunnen tegenkomen van situaties voor en na transitie. Daarmee wordt 

duidelijker en helderder wat de transitie voor onze inwoners gaat betekenen. Het sluit volgens mij ook 

naadloos aan bij de behoefte in deze raad om meer en meer informatie te krijgen, om daarmee de diepte te 

kunnen ingaan. De suggestie van GroenLinks, afgelopen woensdag, om nog weer eens in een 

workshopachtige setting naar het proces en het verwachte eindresultaat te kijken, vinden we in dit 

verband dan ook een goede zaak. Het onderzoek naar de effectiviteit en de efficiency van de pgb-gelden 

juichen wij toe, temeer omdat het wel om heel veel geld gaat. Het zal ons niet verbazen als daarbij ook 

een indicatie boven water kan komen van mogelijk frauduleuze bestedingen. Want, voorzitter, waar geld 

om de hoek komt kijken, bederven de zeden. Zo bleek maar weer eens uit krantenberichten, het afgelopen 

weekend. Wat de uitkomst van het onderzoek ook moge zijn, wij zouden het zeer betreuren wanneer het 

pgb-model als zodanig ter discussie zou komen te staan, omdat wij geloven in het bestaansrecht van het 

pgb. Dit appelleert ook aan de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van mensen. De vraag van 

vandaag of we de goede richting te pakken hebben, kan door het CDA positief worden beantwoord. Dat 

geldt ook voor het regionaal transitiearrangement. Op deze manier kunnen we blijven doorontwikkelen en 

daarbij zal veel afhangen van de budgetten die in mei pas beschikbaar blijken te zijn. Tot zover. 

 

De VOORZITTER: De heer Gijsbertsen. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. Het gaat hier over een enorme opgave, die 

van groot belang is voor mensen in de stad. Het CDA gaf het ook aan. Nu komt het er echt op aan wat de 

uitvoering zal zijn. We kunnen wel tegen elkaar zeggen dat we bijvoorbeeld minder bureaucratie willen, 

maar dat maakt het nog niet de werkelijkheid en daarom vindt mijn fractie het inderdaad van belang om 

de komende tijd nog dieper op de problematiek in te gaan en mogelijke oplossingen te bedenken. Op dit 

moment kan ik eigenlijk nog geen zinnig woord zeggen over of ik nu vind dat de koers al goed is of dat 

het goed afloopt. Ik ben blij dat het dictum van het voorstel kon worden aangepast, zodat we niet nu al 

alles in beton gieten, maar dat we ook de ruimte hebben in de komende maanden, om de belangrijke 

zorgen nog te uiten en vragen nog te stellen in de aanloop naar het uitvoeringsplan. Ik wil eigenlijk deze 

korte tijd gebruiken om gewoon een aantal van die vragen en problemen te noemen, waar het volgens 

mijn fractie over zou kunnen en moeten gaan. Allereerst is mijn fractie bezorgd over het optuigen van de 

nieuwe bureaucratie in regionaal verband, in huishoudelijke hulp en in de doorverwijzingen. Is een 

hulpverlener zo meteen vrij om erop af te gaan als hij of zij een probleem signaleert? En hoe komen we 

van zoveel mogelijk indicatiestellingen af? Een ander punt is de toegang tot de specialistische zorg. Blijft 

die inderdaad voor iedereen toegankelijk of maakt geld uiteindelijk een einde aan die toegankelijkheid? 

De levensloopbegeleiding: krijgen bijvoorbeeld lichtverstandelijk beperkten de permanente zorg en 

begeleiding die zij nodig hebben? Ook over de nieuwe werkwijze maken we ons nog zorgen. Het is goed 

om dicht bij burgers zorg te organiseren, op wijkniveau, maar het mag ook weer niet leiden tot barrières 

tussen de wijken, waardoor dit een soort eilandjes worden waaraan je niet kunt ontsnappen. Dat zou ook 

in de weg staan van de eigen regie en de keuzevrijheid die we met elkaar willen. Ook rond die 

keuzevrijheid speelt het vraagstuk of je als overheid alleen kiest voor de grote aanbieders en de kleine 

aanbieders eigenlijk worden vermorzeld in dat gevecht. Of kun je echt als burger nog vrij kiezen? Een 

ander belangrijk punt is de organisatie van het sociale team. Is de kwaliteit ervan gewaarborgd? Maar is 

ook de onafhankelijkheid van het sociale team gewaarborgd? Kan het zo meteen onafhankelijk van 

instellingsbelangen opereren? Aanbesteding en verantwoording: wat eisen we als gemeente precies bij de 

inkoop van zorg? Hoe maken we de verantwoording kwalitatief goed en zo min mogelijk tijdbelastend? 

En tot slot: hoe verbind je het signaleren in de wijken met de bescherming van de privacy? Hoe signaleer 

je problemen, maar respecteer je ook persoonlijke informatie? Voorzitter, het is een hele lijst met zorgen 

en vragen en dat geeft ook aan waarom wij het prettig vinden dat het dictum nog de ruimte biedt om daar 

de komende maanden dieper op in te gaan, want hier komt het op aan; op antwoorden op al dit soort 

vragen. Dank u wel, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: De heer Benjamins. 
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De heer BENJAMINS (D66): Ja, voorzitter, we hebben in de commissie al uitgebreid stilgestaan bij dit 

beleidsplan. Ook nogmaals onze complimenten voor het ontwarren van een kluwen complexiteit en het 

redelijk inzichtelijk verschaffen van voor ons bruikbare informatie. We zijn blij met de uitgebreide 

informatiedeling met andere grote steden en ook met de toezegging dat het onderzoek naar de pgb’s er 

niet op is gericht om deze af te gaan schaffen. Wat nog wel overeind blijft staan, voorzitter, zijn onze 

zorgen over het tempo waarin een en ander geschiedt. Die achterblijvende vernieuwing, waarover wij ons 

hebben uitgesproken, is niet ons enige kritiekpunt. Ook de landelijk ingegeven onduidelijkheden helpen 

ons nog steeds niet om ons volledig te kunnen overtuigen. In de commissie heb ik gevraagd naar het 

realisme, bijvoorbeeld over de datum 1 april met betrekking tot de opschaling, en die blijft blijkens de 

beantwoording van het college nog steeds hard, want in april krijgen we daar dan verslag van. Dus daar 

vertrouwen we dan in dit geval maar op. Maar ook bij ons resteren er nog diverse vragen en invullingen, 

waar wij iets mee willen doen. Wat dat betreft sluit ik mij aan bij GroenLinks. 

Mijn fractie heeft gevraagd of het college de bevindingen van een extra te organiseren bijeenkomst mee 

zou nemen richting dat uitvoeringsprogramma. Dit is vervolgens ook toegezegd in de commissie. Dat 

brengt mijn fractie tot de enige resterende vragen voor dit moment: wat is dan nu, met dit gewijzigde 

dictum, die aanpassing, de daadwerkelijke formele status geworden van dit stuk, wanneer we hiermee 

gaan instemmen? Dank u, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Wie wil er nog meer het woord voeren? Ja? 

 

Mevrouw RIEMERSMA (Stadspartij): De Stadspartij. 

 

De VOORZITTER: Ja, mevrouw Riemersma. 

 

Mevrouw RIEMERSMA (Stadspartij): Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik ga niet mijn hele 

woordvoering van de commissie overdoen, want die was al dramatisch genoeg. 

 

(Gelach) 

 

Mevrouw RIEMERSMA (Stadspartij): Oh, het viel mee. Gelukkig! Maar na de commissie zijn er toch 

nog drie punten die ik wil aanhalen en daar ga ik nu bij beginnen. Natuurlijk, het is een helse operatie, 

enzovoort, enzovoort, maar we moeten wel vooruit en we zitten op die trein en hupsakee. 

Het punt sociale wijkteams. Die zijn vrij nieuw, maar ze krijgen wel een centrale rol in de 

decentralisaties. Ze zijn nog niet overal geïnstalleerd in de wijken. Ze bevinden zich nog steeds in een 

experimenteel stadium en het samengaan met Stips en CJG’s, zoals het college voornemens is te doen, is 

eigenlijk weer een experiment in een experiment. Onze vraag is: komt dat wel goed? Dat is 1. 

Dan de pgb’s. Daar is al meerdere keren aan gememoreerd. Wij zijn blij met de toezegging van het 

college dat in het najaar het onderzoek daarover klaar is. Wij zijn erg benieuwd naar wat de uitkomst 

daarvan is. Het is natuurlijk een duidelijke zaak dat fraude echt voorkomen moet worden. 

Een derde puntje is de thuishulp. Tegenwoordig moet je zeggen ‘huishoudvoorziening’, heb ik gelezen. 

De huishoudhulp heeft nu nog een goede pers in Groningen. Maar hoe zit dat vanaf volgend jaar, na de 

zware bezuinigingen die op stapel staan? Wat gaat het college eraan doen, zodat mensen die echt hulp 

nodig hebben, die gaan krijgen? Dat waren mijn punten, dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Het woord is aan mevrouw Van Dijk en het is haar maidenspeech. 

 

Mevrouw VAN DIJK (SP): Voorzitter, per 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de Wet op de jeugdzorg en de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning, inclusief de 

begeleiding. Met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning wordt de zorg dicht bij de mensen 

georganiseerd. Hierdoor heeft de gemeente de kans om verschillende vormen van zorg en ondersteuning 

te combineren, dicht bij de mensen. In sommige gezinnen komen zoveel verschillende hulpverleners over 

de vloer, dat dit de situatie eerder erger dan beter maakt. De laatste jaren is de zorg in onze ogen veel te 

ingewikkeld geworden. De nieuwe verantwoordelijkheid van de gemeente geeft ons hier in Groningen 

dus ook de kans om de zorg in de toekomst overzichtelijker en eenvoudiger te organiseren. Wij delen met 

het Rijk de conclusie dat het verstandig is om taken over te hevelen naar de gemeente, zodat die voor een 

samenhangende aanpak kan zorgen en voorzieningen dicht bij de mensen kan organiseren. Daarbij 

vormen sociale wijkteams en de Centra voor Jeugd en Gezin onmisbare schakels. Dat mensen 
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gestimuleerd worden zich zo snel mogelijk weer zelf te redden, eventueel met hulp van hun omgeving, 

daar kan niemand het mee oneens zijn. Maar we verwachten niet dat hiermee zoveel bespaard kan worden 

als het kabinet wil. We verdenken het kabinet ervan dat het ook wel de grenzen kent van het inzetten op 

eigen verantwoordelijkheid en dat het zich te veel laat leiden door bezuinigingsdrift. Volgens de SP moet 

het uitgangspunt zijn dat alle Stadjers de hulp krijgen die nodig is en dat we alles op alles zetten om 

iedereen volwaardig te laten meetellen en meedoen. Daarom vinden we het goed om te lezen dat mensen 

die het niet zelf rijden en geen netwerk hebben om een beroep op te doen, kunnen blijven rekenen op 

ondersteuning door die gemeente. 

Vanaf 1 januari 2015 gaat ook het hele jeugdstelsel veranderen. Vanaf dan is de gemeente 

verantwoordelijk voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en 

opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. Dat is nogal wat. Het is een enorme 

verantwoordelijkheid voor de gemeente. Zeker als het om kinderen gaat, wil niemand risico nemen. De 

overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten biedt ook mogelijkheden. We gaan meer uit van 

preventieve ondersteuning en dat komt goed terug in de uitwerking van het jeugdbeleid, zoals we dat hier 

bespreken. Het voordeel van deze werkwijze is dat kinderen vroeg in beeld zijn. De nadruk ligt daarbij op 

preventie en signalering. Mochten er problemen zijn, dan kunnen die vroeg opgelost worden, zonder dat 

het uit de hand loopt. De hulp is flexibel en dicht bij gezinnen. Daarnaast voorziet het regionaal 

transitiearrangement jeugd, zodra dit nodig is, in specialistische ondersteuning, crisisdienst en 

jeugdbescherming en blijft ook dat gewaarborgd. De omslag in de jeugdzorg moet leiden tot hulp op maat 

voor kwetsbare kinderen. Integrale hulp met betere samenwerking rond de gezinnen. Een gezin, een plan, 

een regisseur. Meer ruimte voor jeugdprofessionals en vermindering van de regeldruk. Allemaal zaken 

die de SP toejuicht, maar over de daadwerkelijke uitwerking en de praktische uitvoering van de jeugdzorg 

is nog veel onbekend. In mijn woordvoering kan ik slechts ingaan op een paar onderdelen van de plannen 

van het college. Er komt veel op ons af. Naarmate je je er meer in verdiept, ontstaan er weer meer vragen. 

Mijn fractie is dan ook blij dat we op zeer korte termijn de mogelijkheid krijgen onze vragen en 

bedenkingen nader met het college te bespreken. De afgelopen jaren is het gelukt om in Groningen het 

voorzieningenniveau op peil te houden en het is onze dure plicht om dit zo te houden. Voor de SP is het 

heel belangrijk dat we de komende jaren solidaire keuzes maken. Het afbreken van zorg en sociale 

voorzieningen leidt tot mensonwaardige situaties en schept nieuwe, grotere problemen, die in de toekomst 

tegen veel hogere kosten bestreden moeten worden. Wij vinden dat het college met deze plannen de eerste 

goede plannen zet in de schier onmogelijke opgave waar de gemeente de komende jaren op het gebied 

van zorg, jeugdzorg en begeleiding voor staat. Deze nieuwe taken van de gemeente krijgen wat de SP 

betreft extra aandacht, want dit goed doen is de belangrijkste opgave voor Groningen in de komende 

jaren. Dank u wel, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: De heer Verhoef. 

 

De heer VERHOEF (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Ja, dank aan het college voor dit beleidsplan, 

Vernieuwing sociaal domein, waarmee we een heel helder en concreet beeld krijgen van hoe het er de 

komende tijd uit gaat zien op deze terreinen. Het sluit ook heel mooi aan bij de doelstelling van de 

ChristenUnie, namelijk om de rol van de overheid wat terug te dringen, zeker als het gaat om de zorgen 

voor elkaar. We vinden het als partij ook belangrijk dat mensen aangemoedigd worden om meer naar 

elkaar om te gaan zien. 

Ik heb in de commissie al een aantal punten benoemd en ik zou me nu graag willen beperken tot de 

‘Gebiedsgebonden aanpak’. Onze fractie pleit ervoor om niet alleen te kijken naar de aanpak in de wijken 

in de buurten, maar ook de bestaande sociale netwerken, zoals verenigingen, kerken en dat soort zaken, 

waar burgers al een onderdeel van zijn, niet uit het oog te verliezen. Die zijn niet altijd tot wijken beperkt, 

maar die zijn soms ook wijkoverstijgend.  

Als het gaat om de jeugdzorg, maken we ons wel wat zorgen over de snelheid waarmee het allemaal gaat. 

Het is goed dat de jeugdzorg naar de gemeente toekomt. Ontschotting en ontkokering kunnen ook leiden 

tot een betere samenhang en een succesvollere aanpak. Het is onzes inziens ook een hele uitdaging om in 

die zorg voor de jeugd de kracht van de eigen netwerken te gebruiken, maar daarbij willen we wel 

opmerken dat het ook heel belangrijk is dat, als het duidelijk is dat er professionele hulp nodig is, die dan 

niet door bureaucratie of verzilveringsstrategieën wordt belemmerd. 

Tot slot, voorzitter, heb ik in de commissie al aandacht gevraagd voor de keuzevrijheid van de burgers bij 

het zoeken van hulpverlening die aansluit bij de opvoeding en overtuiging. Toen zei het college: “De 

keuzevrijheid wordt wel wat beperkt.” Ik zou wel graag van het college willen weten hoever die 

beperking dan gaat. U geeft aan dat u graag met de huidige aanbieders verder wilt. Maar als we dan 
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nieuwe contracten hebben, hoeveel ruimte is daar dan voor eventuele nieuwe aanbieders of eventuele 

nieuwe specifieke organisaties? Daar zou ik graag een reactie van het college op willen. Nou, over de 

pgb’s hebben we het inderdaad in de commissie al gehad. Voor mijn fractie is het heel belangrijk om 

kritisch te kijken naar de inzet van die pgb’s, maar vooral het doel, de grondslag, namelijk de eigen 

regievoering van de patiënten daarbij niet uit het oog te verliezen. 

Tot slot, voorzitter, sluit ik mij aan bij GroenLinks als het gaat om de bureaucratie. In hoeverre stellen we 

het vertrouwen in de werkers in het veld, in hun professionaliteit en gaan we niet de hele boel 

dichtplakken met allerlei bureaucratie? Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Wie wil nog meer het woord voeren? Dat is de heer Sipma. 

 

De heer SIPMA (VVD): Dank u, voorzitter. Het is een complexe materie en als u luistert naar mijn 

collega’s in de raad, denk ik dat wij als gemeente Groningen het best goed hebben opgepakt. Met de 

Vereniging van Groninger Gemeenten hebben we een aantal dingen opgepakt om kennis te delen en als je 

nu naar het kader luistert binnen deze partijen, kom je een aantal dingen steeds opnieuw tegen. Ik denk 

dat iedereen het wel eens is dat er vernieuwing nodig is. In de commissie hebben we hier dan ook een 

goed gesprek over gevoerd. Wij denken dat dit beleidsplan een goede eerste stap is en we steunen het 

college in de ingeslagen weg. Een aantal stokpaardjes komt dan wel weer terug. Denk aan de 

bureaucratie, die moeten wij niet hebben. Zorg ervoor dat professionals alle ruimte krijgen om hun werk 

te doen. Zorg ervoor dat vrijwilligers goed in staat zijn om hun ding te doen. En eigenlijk kom je dan tot 

een aantal dingen die kaderstellend zouden kunnen zijn, vooral voor de VVD misschien. Maatwerk moet 

mogelijk zijn. Maak dat het geheel transparant is, want dat is een van de grote problemen nu. Er is zo’n 

ondoorzichtig krachtenveld in de zorg. Maak het transparant. Zorg ervoor dat we zorg organiseren voor 

mensen die het nodig hebben. Ik ben me ervan bewust dat een aantal partijen in deze raad daar een andere 

definitie van heeft. Wie heeft zorg nodig? Maar daar komen we in de uitwerking vast op terug. Zorg 

ervoor dat de Stadjer de keuzevrijheid heeft. Het hoeft geen onuitputtelijke keuzevrijheid te zijn, maar 

probeer een minimale keuzevrijheid in te bouwen. En dan denk ik dat wij in 2015, 2016 terug kunnen 

kijken op een goed proces, waarover de hele raad blij is en dat we ook terug kunnen kijken op een 

Tweede Kamer met een woordvoerder van de VVD, die vandaag heel blij was; de Jeugdwet is erdoor, en 

dat die ook terugkijkt en zegt: “Dit is de weg die wij hadden willen voeren. En het resultaat mag er zijn.” 

Dat hoop ik. En ik denk dat we goed op weg zijn. 

 

De VOORZITTER: De heer Gijsbertsen. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, hoe ziet de VVD de toegang tot de zorg in het nieuwe 

stelsel? Vindt u ook dat als mensen zorg nodig hebben, het niet zo kan zijn dat, als gevolg van 

bezuinigingen, ze toch die zorg niet kunnen krijgen? Bent u, met andere woorden, bereid om de toegang 

tot zorg te garanderen? 

 

De heer SIPMA (VVD): Degene die zorg moet hebben, krijgt die zorg. Dat moeten we garanderen. De 

definitie van wie er zorg moet hebben, daar komen we vast nog over te spreken. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Bloemhoff. 

 

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Dank u, voorzitter. Voorzitter, het voorstel gaat over een heel breed 

terrein. Hoe zorgen we straks dat kinderen in onze stad op een goede manier kunnen opgroeien? Dat ze 

waar nodig begeleid en beschermd worden? Hoe zorgen we voor goede zorg voor onze ouderen en hoe 

zorgen we ervoor dat iedereen in deze stad meedoet? Wat dat betreft is dit voorstel van het college een 

dappere poging om de beleidslijnen voor de komende tijd uit te zetten. In de commissie hadden we met 

z’n allen ongeveer 41 vragen. Alles is bepaald niet kristalhelder, maar het is goed dat wij nu over de 

hoofdlijnen van dit beleid spreken. De PvdA is voor een sterke collectieve basisvoorziening in het sociale 

domein. Dit gaat hand in hand met onze visie op samenredzaamheid. Er wordt meer hulp geboden door de 

civil society in het voorstel. Als een kind in de knel komt, zijn het de voetbaltrainers of de onderwijzers, 

die als eerste actie kunnen ondernemen. Daarom vinden we het belangrijk om te blijven investeren in 

basisvoorzieningen als scholen, kinderopvang en sport. Wij steunen de verzilveringsstrategie die het 

college voorstaat. Dus niet het een op een doorgeven van bezuinigingen, maar werken vanuit de inhoud 

en daardoor kansen bieden op het gebied van preventie, problemen oplossen met basisvoorzieningen, 

sociale teams en zorgen voor minder doorstroom naar de specialistische zorg. De PvdA steunt ook het 
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plan voor maatschappelijk aanbesteden. Hierdoor kunnen we gebruikmaken van lokale partijen, die de 

lokale situatie het beste kennen en die fatsoenlijk met hun werknemers omgaan. De PvdA is voor het 

heffen van de eigen bijdrage, gebaseerd op inkomen en vermogen. Wij vinden immers dat de sterkste 

schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Wel vinden wij dat in het stuk nog weinig verband wordt 

gelegd met de Participatiewet. Wat is de verhouding tussen de Wet werk en bijstand, de Wmo en de 

Participatiewet? Ze gaan alle drie over activering. Juist die decentralisaties bieden kans om 

kruisverbanden te leggen en te zorgen dat meer mensen actief worden, bijvoorbeeld in dagbestedingswerk 

of vrijwilligerswerk. Ook zouden wij nog wat meer aandacht willen zien voor het verbinden van de 

medische wereld en de wereld van de jeugdzorg. Niet alleen huisartsen, maar ook ziekenhuiszorg in brede 

zin en de wereld van zorgverzekeraars moet je bij de decentralisaties betrekken. Kunnen we op dit gebied 

geen pilot organiseren? Hier is ook ontwikkelingsbudget voor. Voorzitter, de conclusie van de PvdA is 

helder: wij zijn tevreden over dit beleidsplan. Laten we vooral snel aan de bak gaan, want de Eerste 

Kamer heeft de Jeugdwet aangenomen en daar moeten we gewoon mee aan de slag per 2015. 

 

De VOORZITTER: De heer Van Rooij. 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Voorzitter, dank u wel. Ik kan het kort houden want ik heb 

weinig aan te vullen op wat wij in de commissie hebben gezegd. En dat is dat wij de hoofdlijnen van het 

beleidsplan steunen en met name de verzilveringsstrategie, de inhoudelijke benadering. Daar staan we 

heel erg achter. Daarnaast wil ik me aansluiten bij het punt dat gemaakt werd door de heer Koops van het 

CDA over het pgb. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Ik heb iedereen gehad, geloof ik? Dan is het woord aan wethouder Visscher. 

 

Wethouder VISSCHER: Ja, dank u wel, voorzitter. Vele fracties noemden dat het goed is dat we die zorg 

minder ingewikkeld maken. Dat het niet langer een krachttoer is om passende ondersteuning te krijgen. 

Dat we teruggaan naar de behoefte van de hele mens en het hele gezin en dat we teruggaan naar de 

menselijke maat. Wat we in dit beleidsplan proberen te doen, is voortbouwen op en verder uitbouwen van 

de goede ervaringen die we hebben. Bijvoorbeeld de ervaringen van het samenspel tussen 

beroepskrachten en de civil society, waar we de afgelopen jaren in de STIPS en in de CJG’s heel goede 

ervaringen mee hebben opgedaan en waar we ook heel nauw samenwerken met die civil society. Ook met 

de netwerken, waar de heer Verhoef het over had. Al jarenlang hebben we bijvoorbeeld een heel goede 

samenwerking met kerken en verenigingen. Wij proberen tegelijkertijd de hindernissen die er zijn te 

slechten, de dingen die ons in de weg zitten, terug te dringen. Bureaucratie, overdadige overlegstructuren 

en de heer Gijsbertsen van GroenLinks heeft ook al in de commissie en vandaag weer, ons daar kritisch 

op bevraagd. Het is makkelijk gezegd, maar hoe doe je dat in de praktijk? Daar zijn we denk ik toch al 

aardig mee begonnen, met die vernieuwing en de experimenten die we in de wijken aan het opzetten zijn. 

De sociale wijkteams, waar ook indicatieloos ondersteuning is, waar hulpverleners elkaar kennen, doordat 

ze geworteld zijn in de wijk, doordat ze daar ook voldoende tijd doorbrengen, ze kennen en gekend 

worden, waar ze heel snel tot oplossingen komen. Deze week was ik nog in het Treslinghuis in de 

Oosterparkwijk, waar een sociaal wijkteam van start gaat en waar ook die voorbeelden genoemd werden, 

waar ook beroepskrachten meer voldoening kregen in het uitoefenen van hun beroep, waar ze hun 

competenties kunnen inzetten en soms ook buiten de gebaande paden tot oplossingen komen, zonder dat 

er ook maar een snippertje bureaucratie aan te pas komt. U stelde ook een aantal vragen. Een belangrijk 

punt is het pgb, het persoonsgebonden budget. Mijnheer Benjamins, ik heb u hopelijk in de commissie 

ook al kunnen overtuigen dat het helemaal niet onze bedoeling is om pgb’s af te schaffen. Het is een mooi 

instrument en dat willen we ook graag in stand houden. Maar het is niet het juiste antwoord in iedere 

situatie en daarom bekijken we in welke situatie het geschikt is en in welke niet. Het is zelfs onze 

wettelijke plicht om te kijken of iemand het ook wel kan dragen, de regie kan voeren om een pgb te 

hebben, want er zijn ook mensen die dat zelf niet kunnen. Dan moeten wij juist op een andere manier 

ondersteuning bieden. Een punt dat de heer Koops van het CDA aanhaalde is natuurlijk ook realistisch: 

we moeten ook kijken wat de goede balans is tussen keuzevrijheid, tussen instrumenten en tussen de 

financiële consequenties, want wij moeten, verschillende fracties hebben dat al genoemd, taken gaan 

uitvoeren met enorme bezuinigingen. Een bezuiniging bijvoorbeeld op de huishoudelijke hulp per 

1 januari a.s. van 40%, terwijl in onze gemeente van de mensen die huishoudelijke hulp ontvangen, 

ongeveer 65% tot 70% op een minimuminkomen zit. Dus dan kan die eigen bijdrage ook minder soelaas 

bieden. Ook begeleiding, verschillende fracties hebben het genoemd, de SP en het CDA, die bezuiniging 

van 25%. Dus we zitten ook wel met een serieuze opgave om het voor minder geld te doen. We zien 
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zeker besparingsmogelijkheden, maar de tijd die we daarvoor hebben is heel kort en de bezuinigingen zijn 

te groot. Daarom heeft ons college ook de afgelopen tijd bij herhaling in Den Haag via de VNG of 

rechtstreeks aangedrongen op de goede condities en minder vergaande bezuinigingen. Voorzitter, de 

nieuwe bureaucratie: we zullen ervoor waken, mijnheer Gijsbertsen en u houdt ons daar zeker aan. 

De toegang tot de specialistische zorg moet er natuurlijk blijven. Het is niet de bedoeling dat je eerst maar 

eens kijkt of het met minder zorg kan, terwijl er specialistische zorg geboden is. Nee, je moet juist in het 

eerste contact deskundige beroepskrachten hebben die iets kunnen beoordelen en als er specialistische 

zorg nodig is, moet die ook onmiddellijk worden ingezet. Geen twijfel daarover. De wijk: we willen niet 

opgesloten raken in de wijk. Nee, dat is niet de bedoeling. Wijkoverschrijdend. Vandaag hebben we de 

app ‘WeHelpen’ hier in Groningen gelanceerd met de zorgverzekeraar. Dat is al heel wijkoverschrijdend 

en stadsgrensoverschrijdend, maar ook in de hele hulpverlening zijn er natuurlijk contacten. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter? 

 

Wethouder VISSCHER: Voorzitter, de participatiewet. In de praktijk en in de uitwerking zijn we zeker 

bezig met … 

 

De VOORZITTER: Maak de zin maar even af. 

 

Wethouder VISSCHER: Oh. Zijn we zeker bezig met het combineren van die opgaven, in de 

dagbesteding bijvoorbeeld. De nota Maatschappelijke participatie die u net hebt vastgesteld, geeft daar 

ook wel voorbeelden van. En dan zet ik nu een punt. 

 

De VOORZITTER: De heer Gijsbertsen. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, mijn vraag ging even over de wijkeilandjes, zal ik 

maar zeggen. U zegt: “Dat wil ik niet. We hebben ook wijkoverschrijdend contact.” Vindt u ook dat 

iemand die in een wijk woont en voorkeur heeft voor een zorgverlener in een andere wijk, om wat voor 

reden dan ook, daar toegang tot zou moeten hebben? 

 

Wethouder VISSCHER: Ja, voorzitter, je moet altijd kijken of iets past. We willen wel een basis hebben 

in een wijk en we kunnen niet voor iedere situatie uitzonderingen maken. Maar in sommige gevallen, 

wanneer dat echt beter is, dan moet dat mogelijk zijn. Er moet altijd maatwerk mogelijk zijn in specifieke 

situaties. 

Voorzitter, de PvdA legde de vinger toch wel op een zere plek. En dat is de samenwerking met het 

medisch domein, oftewel het domein van de zorgverzekeringswet. Dat is ook gisteren, met het aannemen 

van de Jeugdwet in de Eerste Kamer, niet helemaal afdoende geregeld. Daar zitten open einden aan de 

financiële risico’s. Wethouder Schroor buigt zich daar ook over met zijn collega’s binnen de VNG. Daar 

zitten ook financiële risico’s aan voor de gemeente. Een motie om een vangnetregeling die ook het risico 

bij het Rijk neerlegde, heeft het gisteren niet gehaald in de Eerste Kamer. Voorzitter, dat vraagt een 

enorme inspanning. Daar zijn we ook mee bezig. En gelukkig hebben wij in onze regio de 

zorgverzekeraar Menzis, met wie we ook goede afspraken maken. We moeten ook met de koepel van 

huisartsen afspraken maken. Daar hebben we ook al een goede aanzet toe gegeven, maar uiteindelijk moet 

het op wijkniveau, met de huisarts die daar actief is. Daar moeten we die afspraken zien te maken. We 

hebben op dit moment onvoldoende machtsmiddelen, we zullen het moeten doen met afspraken en 

overtuigingskracht. Daar zit altijd een risico aan, maar dit is wat we zullen moeten doen en wat we ook 

zullen doen. 

Mevrouw Riemersma had het nog over de hulp bij het huishouden. Ze zei: “U bent nu wel goed bezig”. 

Vorige week mochten we van de Abvakabo vernemen dat wij nummer 2 zijn van de vijftig grote 

gemeenten in Nederland in het aanbieden van kwalitatief goede huishoudelijke hulp. Maar gaat dit ook 

volgend jaar nog lukken? Nou, dat is een enorme bezuiniging. Dat vinden wij ook zorgelijk en daar zijn 

we ook heftig over in gesprek met de gebruikers van huishoudelijke hulp, met bieders, met de uitvoerende 

partijen. Ook kleine partijen, kleine fijne partijen, niet alleen grote partijen en we proberen een creatief 

voorstel te bedenken om dit ook onderdeel te maken van die hele wijkgerichte ondersteuning. Binnenkort 

weet u daar meer van. 

Voorzitter, dan misschien wel een soort hamvraag. Want: wat is nu de status van dit beleidsplan? Waar 

zeggen we nu ‘ja’ tegen als raad, als we hiermee instemmen? Dat is met de richting. Dat betekent dat we 

niet vanuit een blanco situatie, over een paar maanden, moeten gaan discussiëren. U stemt bijvoorbeeld in 
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met die aanpak van nul tot honderd, dat we integraal proberen mensen onafhankelijk van hun leeftijd die 

ondersteuning te bieden. Daarbij natuurlijk gebruikmakend van de CJG’s en expertises die soms op een 

bepaalde leeftijdscategorie gericht zijn. 

 

De VOORZITTER: Wethouder, wilt u afronden? 

 

Wethouder VISSCHER: Ja, voorzitter. Dat wil ik zeker doen. Wat we hiermee aangeven, met het nieuwe 

dictum dat ook op voorspraak van GroenLinks door ons college aan u is voorgesteld, is dat we over een 

heleboel uitwerkingspunten nog verder in gesprek moeten. Dat die ruimte er is. Dat die ontwikkelingen 

nog elke dag doorgaan. Maar het geeft wel een richting aan waarin we verder moeten werken, want we 

kunnen het ons niet permitteren om op 1 januari 2015 niet klaar te zijn. Voorzitter, dank u wel. Tot zover. 

 

De VOORZITTER: Wie heeft er behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het geval? Dan kunnen we 

besluitvorming plegen over het beleidsplan. Wie is daarvoor? Daar is de hele raad voor en daarmee is het 

aanvaard. 

 

Ik schors de vergadering tot 19.50 uur. 

 

Schorsing 18.48 - 19.56 uur 

 

8.d: Inzet extra middelen armoedebeleid 

(raadsvoorstel 6 februari 2014) 

+ 

Reactie op wensen en bedenkingen extra armoedegelden 2014 

(collegebrief 6 februari 2014) 

 

De VOORZITTER: Als iedereen plaats wil nemen, dan kunnen we verder gaan. Ik heropen de 

vergadering. We zijn aangeland bij punt 8d. Wie wil daar het woord over voeren? De heer Gijsbertsen 

heeft het woord. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. Over dit voorstel is veel discussie geweest 

in de commissie. In november 2013 hebben we als GroenLinks-fractie een motie ingediend om het 

rijksgeld dat beschikbaar is gesteld voor armoedebeleid ook voor dat doel te bestemmen. Dat was niet 

voor niets, want in de begroting bleek, toen in november, dat vanaf 2015 tekorten werden verwacht op de 

langdurigheidstoeslag, de bijzondere bijstand en de witgoedregeling. Het voorstel van het college dat 

voorligt, besteedt met de ene hand inderdaad 1,8 miljoen euro aan armoede, maar met de andere hand 

neemt het college 1,2 miljoen euro weg. En daarmee communiceert het college vervolgens in de pers en 

op Twitter: “Zie, wij besteden al het geld aan armoedebeleid en zelfs 600.000 euro extra.” Voorzitter, dat 

is wat mijn fractie betreft procedureel kwalijk en op zijn minst zijn het halve waarheden. Het is natuurlijk 

niet de bedoeling geweest van de indieners van de motie, en ook niet de strekking van de tekst van 

november om te zeggen: “Wij willen inderdaad het rijksgeld voor armoedebeleid bestemmen, maar we 

vinden het niet erg als u vervolgens hetzelfde bedrag uit de huidige armoedebudgetten haalt.” Dat is 

natuurlijk een heel rare manoeuvre en ik snap ook niet hoe dit kan in een college waarin alle wethouders 

cultuurverandering in hun portefeuille hebben. Dus ik verwacht daar ook een reactie op. 

Voorzitter, dan inhoudelijk. Het is ook belangrijk om dit geld te bestemmen voor het armoedebeleid. We 

vertellen elkaar, en deze wethouder ook om de haverklap, dat een op de vijf kinderen in deze stad in 

armoede leeft. Dat betekent dat je er ook iets aan moet doen en daar hoort simpelweg ook geld bij. Niet 

om over de balk te gooien. Het is ook niet de bedoeling om nu uit gekkigheid maar van alles te bedenken 

om dat geld maar kwijt kunnen. Maar we weten dat we ook in de komende jaren gewoon geld nodig 

hebben om die armoede tegen te gaan. Voorzitter, dat was ook de insteek van mijn fractie, om ervoor te 

zorgen dat we dat geld oormerken voor 2014, zoals we ook in de motie in november hebben aangegeven, 

zodat we het eventueel nog kunnen meenemen in de begroting van 2015. Voorzitter, daar hebben we een 

amendement over opgesteld. Maar de constatering, en dat is een trieste constatering, wat mijn fractie 

betreft, is dat er geen meerderheid voor is om nu in 2014 dat geld te oormerken, zoals wij in november 

hadden besteld. In plaats daarvan is het mogelijk om het armoedebudget te oormerken, te reserveren, tot 

het voorjaar, wanneer de rekening 2013 wordt besproken. Over de verkiezingen heen, dus. En dan moeten 

we het blijkbaar maar weer verder zien. Dan moeten we als GroenLinks-fractie maar weer voor de derde 
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keer proberen om dat armoedegeld daadwerkelijk voor dat doel te bestemmen. Blijkbaar is dat niet wat 

een aantal partijen in deze raad wil. Dat zien we op elke manier weer terugkomen. 

 

De VOORZITTER: Ja, mevrouw Van Gijlswijk. 

 

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, een vraag aan de heer Gijsbertsen. U wilde het geld 

inderdaad bij de begroting bestemmen, maar dat is een halfjaar later dan bij de rekening. Want de 

rekening komt in mei. Ik zou denken: dit geeft ons allemaal, elke fractie, ook de verplichting om na te 

denken over op welke wijze we de armoede in Groningen nog beter of nog meer kunnen bestrijden. Daar 

zou u toch hartstikke blij mee moeten zijn? 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, het punt is het volgende. Er is geld beschikbaar voor 

het jaar 2014. Wat wij in november hebben gezegd is: “Reserveer dit nu in het hele jaar 2014”. Wat het 

college vervolgens heeft gedaan, is een deel van dit geld vrij laten vallen en nu stel ik zo meteen voor, 

samen met uw fractie, om het te gaan bewaren tot de rekening 2013. Die natuurlijk overigens helemaal 

niets met dit geld te maken heeft, de rekening 2013. Dat betekent dat je in mei opnieuw die discussie hebt 

over de besteding van die gelden. Ik zou die discussie willen hebben vanuit de verzekering dat we het 

heel 2014 tot onze beschikking hebben en we het vervolgens, bij de begroting voor 2015, eventueel voor 

dat jaar kunnen inzetten. Misschien wel bij de rekening 2014. Dat zou een logisch moment zijn om het 

over dit geld te hebben. 

 

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Dat maakt het een wat technische discussie, voorzitter. Het gaat er 

toch om dat uw fractie, mijn fractie, nog een aantal andere fracties in deze raad, dat geld willen gebruiken 

waarvoor Klijnsma het bedoeld heeft: armoedebestrijding? En het geeft ons en het college wel de ruimte, 

te bedenken wat voor projecten we bijvoorbeeld nog kunnen starten. Dus het geld blijft toch gewoon 

bestemd voor armoedebestrijding? Dat wilt u toch ook? 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, dat is het. En daarom dien ik het ook in: het is nodig 

om dit geld te blijven bestemmen voor armoedebestrijding. Ik dacht dat ik dat in november al geregeld 

had. Ik moet het nu nog een keer regelen. En dit voorstel houdt in dat ik het vervolgens in mei nog een 

keer moet regelen. En dat had ik dit niet gewild en dat vind ik ook raar, omdat ik dan in feite drie keer om 

hetzelfde moet vragen. Dat is er vreemd aan. Ik moet elke keer het armoedegeld voor twee maanden 

reserveren en dan weer verder zien. Dat vind ik niet netjes. Voorzitter, ik was door mijn woordvoering 

heen, dus ik dien nu het amendement in. 

 

Amendement (1): Extra middelen armoedebeleid (GroenLinks, PvdA, SP, Stadspartij, ChristenUnie) 

 

De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 19 februari 2014 besprekend de inzet extra 

middelen armoedebeleid, 

constaterende dat: 

- het Rijk voor het jaar 2014 1,835 miljoen euro extra beschikbaar stelt voor armoedebestrijding; 

- de raad in november per motie heeft verzocht “de middelen die het Rijk vanaf 2014 beschikbaar 

stelt voor het armoedebeleid ook werkelijk als zodanig te oormerken”; 

- het college het rijksgeld voor armoedebeleid bestemt, maar tegelijkertijd 1,235 miljoen euro uit 

het huidige armoedebeleid laat vrijvallen voor de algemene middelen; 

overwegende dat: 

- bestrijding van armoede zeker in deze crisistijd van belang is; 

- voor de besteding van het totale bedrag van 3,7 miljoen euro voor armoedebestrijding mogelijk 

niet op korte termijn al een zinvolle bestemming kan worden gevonden; 

- gezien de financiële en sociale problematiek die de komende jaren nog te verwachten valt, het 

geld voor armoedebestrijding nu niet voor andere doelen uitgegeven zou moeten worden; 

- alleen zinvolle en relevante projecten een bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van 

armoede; 

besluit: 

- de besluitpunten I t/m VI te schrappen; 

- de extra ontvangen rijksmiddelen voor armoedebeleid van 1,835 miljoen euro te besteden aan het 

intensiveren en het verbreden van het armoedebeleid (deelprogramma inkomen), zoals 

beschreven in de collegebrief van 6 februari 2014; 
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- het armoedebeleid in 2014 te intensiveren met uitbreiding van bestaande projecten en nieuwe 

initiatieven voor een bedrag van 0,6 miljoen euro; 

- de voor 2014 toegekende incidentele gemeentelijke extra middelen voor armoedebestrijding tot 

een bedrag van 1,235 miljoen euro te onttrekken aan het deelprogramma Inkomen en dit tot de 

rekening 2013 apart te zetten en niet aan andere doelen uit te geven; 

- dat de raad samen met het college nog voor de behandeling van de jaarrekening 2013 met 

constructieve voorstellen komt voor zinvolle en relevante projecten/besteding gericht op het 

voorkomen en bestrijden van armoede; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

De VOORZITTER: Wie heeft nog behoefte om het woord te voeren? Ja? Het is misschien goed om even 

mede te delen dat de heer Sijbolts om reden van ziekte naar huis is gegaan. Mevrouw Riemersma. 

 

Mevrouw RIEMERSMA (Stadspartij): Dank u wel, voorzitter. Armoede wordt voor een deel veroorzaakt 

door het niet claimen waar je recht op hebt. Er zijn regelingen als huurtoeslag, zorgtoeslag, 

langdurigheidstoeslag een bijzondere bijstand, dit is geen uitputtende reeks, waar lang niet iedereen 

gebruik van maakt. De schattingen lopen uiteen van 10% tot 20%. Dat is ernstig en het is ook een 

chronisch probleem. Al jaren wijzen onderzoeksbureaus op dit verschijnsel van niet-gebruik van 

voorzieningen. Volgens ons zou de spil van de sociale voorzieningen in stad, de sociale dienst dus, hier 

veel actiever moeten optreden. Daar moeten functionarissen zitten die mensen in de gevarenzone meteen 

opmerken en hen langs alle klippen loodsen van het aanvragen van toepasselijke regelingen. Dan ben je 

preventief bezig en voorkom je dat mensen verdwaald raken in het woud van het aanbod van regelingen. 

Het is de taak van een gemeente om mensen erbovenop te helpen die in een crisissituatie zitten en hen 

daarbij stevig te begeleiden. Ze krijgen dan waar ze recht op hebben en daar moeten ze het mee doen. 

Hier past overigens wel een ‘tegenprestatie’; de eigen administratie op orde houden om te voorkomen dat 

er meer uitgaat dan er inkomt. Hulp daarbij wordt momenteel geregeld door de MJD en Humanitas. Dat is 

een project waar heel weinig geld voor wordt uitgetrokken, namelijk 60.000 euro. Dat is veel en veel te 

weinig, naar onze smaak. Het zwaartepunt van de projecten, er is een hele reeks opgesomd in het stuk, 

moet volgens ons op preventie liggen en niet op het verzachten van de armoede, waardoor deze wordt 

bestendigd. Er zijn nu zoveel projecten dat er een projectsecretaris voor nodig is. Dat vinden we 

overdreven en te kostbaar. Overigens staat onze fractie ook onder het ingediende amendement. Dank u 

wel. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Bloemhoff. 

 

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, dit is de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen. 

Vier jaar geleden, toen wij hier begonnen in deze raad, groeide in deze stad een op de zeven kinderen in 

armoede op en door de economische crisis is dat nu een op vijf. Stel nu dat wij deze raad zouden zien als 

een schoolklas. Dan hadden we het hier dus over acht personen in ons midden, kinderen die in armoede 

opgroeien. Daar was geen geld voor kleren of muziekles of gewoon iets simpels als een ontbijt. En deze 

een op de vijf kinderen verdient dezelfde kansen als die wij hier allemaal hebben gekregen. Daarom 

hebben we de afgelopen jaren in Groningen extra geld opzij gezet voor armoedebeleid. Wat de PvdA 

betreft blijft het bestrijden van armoede de komende vier jaar topprioriteit. We hebben met armoedebeleid 

heel veel goede projecten in de steigers gezet en daar moeten we ook mee doorgaan. Wat ons betreft doen 

we daar nog een schep bovenop, zodat we na de volgende raadsperiode niet meer hoeven te verzuchten 

dat Groningen bij de top 3 van steden hoort met de grootste armoedeproblematiek. Daarom vinden wij 

ook dat we heel het budget van Klijnsma ter beschikking moeten stellen voor armoedebeleid. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Riemersma. 

 

Mevrouw RIEMERSMA (Stadspartij): Voorzitter, bij mijn weten zit de PvdA al heel lang hier in het 

college en heeft altijd te maken gehad met het armoedevraagstuk. Dus mijn vraag aan de PvdA is waarom 

ze tot nu toe geen kans heeft gezien om dat toch terug te dringen en er alsmaar op insisteert dat er zoveel 

kinderen in armoede leven. Ik zou me heel erg schamen als sociale partij om dat steeds maar te moeten 

zeggen, zonder echt fundamentele dingen te veranderen. 

 

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, natuurlijk is het zo dat het aantal kinderen dat in armoede 

opgroeit meer is geworden. Dat heeft deels met de economische crisis te maken. Maar je zou kunnen 
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zeggen dat het college juist met een nieuw beleid probeert mensen structureel en voor een langere termijn 

uit de armoede te krijgen. Dat dit niet na een jaar effect heeft, dat is logisch, want we zetten juist op een 

lange termijn in. Door onderwijs, door inspiratienetwerkbijeenkomsten, projecten als Toentje, project de 

Kunst van het Rondkomen, de Kunst van het Opvoeden, Jarige Job, we hebben allemaal nieuwe projecten 

in de steigers gezet om dat juist aan te pakken. 

Zoals ik zei: we vinden dat het hele budget van Klijnsma beschikbaar moet blijven voor het 

armoedebeleid. We doen als gemeente al wat extra, maar daar doet het Rijk nu een schep bovenop. Die 

hele schep moet bestemd blijven voor armoedebestrijding. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Riemersma. 

 

Mevrouw RIEMERSMA (Stadspartij): Dank u wel, voorzitter. Is de Partij van de Arbeid het niet met 

onze fractie eens dat je vooral moet inzetten op preventie? Dat mensen allereerst moeten krijgen waar ze 

recht op hebben, dat is een basisinkomen, waar ze voldoende mee uit de voeten kunnen, in plaats van 

achteraf, als mensen al in de schulden zijn vervallen, nog allerlei projecten in te richten die eigenlijk van 

tijdelijke aard zijn en de boel een beetje proberen te verdoezelen en wat te verzachten, maar niet echt een 

oplossing zijn? 

 

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Komt uw vraag nog? Oké. Wij zijn inderdaad voor preventie. Ik zou 

net uitleggen waar de PvdA met armoede voor staat, namelijk een brede aanpak. De oplossing zit niet 

alleen in meer geld voor arme gezinnen, maar ook in het mogelijk maken dat mensen zelf de 

spreekwoordelijke ladder kunnen beklimmen. Dus geen overheid die zegt: “Zoekt u het maar uit”, geen 

overheid die zegt: “We stoppen je wat toe”, maar een overheid die een duw in de rug geeft aan mensen, 

die ze helpt bij het zoeken naar werk, activering, onderwijs, schuldhulpverlening, preventie. Daarom is de 

PvdA ook blij dat op ons initiatief wordt overgegaan tot invoering van een jeugdcultuurfonds. Voorzitter, 

u hoort het, wij kunnen het voorstel van het college steunen, maar wij dienen dus wel samen met 

GroenLinks een amendement in om te zorgen dat de Klijnsmamiddelen ook worden ingezet waar ze 

horen, namelijk voor de aanpak van armoede. Dank u, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Wie wil nu nog het woord voeren? Ja, de heer Verhoef. 

 

De heer VERHOEF (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben als fractie nog anderhalve 

minuut spreektijd voor drie onderwerpen. Dat maakt dat wij hebben besloten om ons geheel en al aan te 

sluiten bij de woordvoering van GroenLinks. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Anderen nog het woord? Ja, de heer Sipma. 

 

De heer SIPMA (VVD): Dank u, voorzitter. De VVD kan zich vinden in de aanpak van het college inzake 

het armoedebeleid van onze gemeente. Wij zien geen echte reden om op dit moment het armoedebeleid 

aan te passen omdat er simpelweg geld is. De bestedingen gaan wij er ook niet voor zoeken. Wij willen 

wel meedenken om op latere termijn te bekijken of het beleid ook anders kan. De oplossing van armoede 

is in onze ogen nog steeds werk, regulier werk. En alle initiatieven die mensen ondersteunen om dat te 

gaan vinden, daar willen wij wel in meedenken en daar kom ik later op terug. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, de VVD geeft aan dat ze geen geld wil uitgeven alleen 

omdat het er is, maar dat armoedegeld van het Rijk is er nu juist omdat er een probleem is. En dat 

probleem is er ook in deze stad. Dat is een armoedeprobleem. We krijgen extra rijksgeld, om dat 

probleem juist op te lossen. Wat is daar tegen? 

 

De heer SIPMA (VVD): Als je sec kijkt naar de situatie nu, dan hebben we een aantal deelgebieden 

binnen het armoedebeleid, waar we geld overhouden. Dat weet u, dat weet ik. En als je dan binnen het 

beleid, vanuit het college gezien, niet de noodzaak voelt om heel grote veranderingen door te voeren en 

daarover de raad te informeren, dan zie ik geen noodzaak om daar nu een probleem van te maken en nu 

het geld te besteden. 

 

De VOORZITTER: Ja, mevrouw Van Gijlswijk. De heer Gijsbertsen eerst, en dan mevrouw Van 

Gijlswijk. 
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De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, ik ben benieuwd waar u die overschotten allemaal ziet 

en of u ook verder heeft gekeken dan uw neus lang is. Want de komende jaren, dat staat ook in de 

begroting, worden er gewoon tekorten verwacht op langdurigheidstoeslag, bijzondere bijstand, noemt u 

maar op. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Van Gijlswijk. 

 

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Ja, dat was precies hetzelfde. 

 

De VOORZITTER: Ja? Ik geloof u wel. 

 

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Hij is telepathisch begaafd. 

 

De heer SIPMA (VVD): Moet ik daar nog een rol in spelen verder? 

 

De VOORZITTER: Nee, nee, ga rustig door, mijnheer Sipma. 

 

De heer SIPMA (VVD): Ik ben al klaar met mijn woordvoering, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Oké. Anderen? Ja, de heer Luhoff. 

 

De heer LUHOFF (D66): Dank u wel, voorzitter. Het bestrijden en voorkomen van armoede is een 

belangrijke opgave voor deze gemeente. Te veel kinderen groeien op in armoede en te veel mensen 

hebben in deze gemeente moeite om elke maand rond te komen. We hadden in Groningen een heel goed 

armoedebeleid, ook unaniem vorig jaar door deze raad vastgesteld. En de extra rijksmiddelen voor 

armoedebestrijding geven de gemeente extra mogelijkheden om armoedebeleid te intensiveren. En dat 

stelt het college vandaag ook voor. College en raad hebben allerlei ideeën over wensen en bedenkingen, 

zoals ze zijn genoemd, aangedragen om dat beleid ook verder vorm te geven en eigenlijk zijn alle wensen 

door de raad gevraagd ook gehonoreerd, met uitzondering van, geloof ik, de gezamenlijke inkoop van 

energie. Maar goed, daar had het college ook goede redenen voor. Wat ons betreft is dat dan ook prima. 

Dat daarmee geld vrij kan komen te vallen richting de algemene middelen, lijkt ons dan ook logisch. 

Immers, als alle wensen en ideeën kunnen worden gehonoreerd, is het nergens meer voor nodig om geld 

vast te houden. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Van Gijlswijk. 

 

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, ik neem aan dat de heer Luhoff de aanvullende brief van 

het college ook heeft gelezen en ook het meerjarenbeeld nog op zijn netvlies heeft staan. Er zijn wel 

degelijk binnen het armoedebeleid meerdere onderwerpen waar een tekort op wordt verwacht, omdat daar 

meer beroep op wordt gedaan, vanwege de economische en financiële situatie. Was u dan van plan om te 

wachten tot dat moment zich voordoet en dan te zeggen: “Nou, weet u wat, dan gaan we gewoon in de 

voorzieningen schrappen”, of was u dan bereid geweest om nog wat middelen bij te lappen? 

 

De heer LUHOFF (D66): Nou, dat is een of-of-vraag. Laat ik daar nou geen direct antwoord op geven, 

maar een ander antwoord. Er was nogal wat onduidelijkheid over. Gisteren hebben we een brief gekregen 

van het college over de tekorten die we kunnen verwachten. Het college zegt dat het geen tekorten 

verwacht. Het zegt zelfs dat we over 2013 een overschot kunnen verwachten. Dus volgens mij klopt die 

bewering niet, of de bewering van het college klopt niet. Maar ja, dat mogen jullie dan uitzoeken. Ik ga op 

dit moment even af op de informatie die we hebben gekregen van het college. 

Voorzitter, als het gaat om het bestrijden van armoede, en dat heeft het college zelf ook in zijn brief van 

16 januari geschreven, heeft het voeren van het armoedebeleid, vooral als het gaat om 

inkomensondersteunende maatregelen, maar een heel beperkte bijdrage in het bestrijden van armoede. 

Het gaat om werk en het gaat wat ons betreft ook om onderwijs. Het is daarom ook van groot belang dat 

we daarin blijven investeren. In de commissievergadering van vorige week, heeft het college aangegeven 

dat er nog steeds een structureel tekort is op het dekken van ons werkgelegenheidsprogramma, het G-

krachtverhaal. En het college schreef zelf in de tussenrapportage over het armoedebeleid dat er een tekort 

is aan educatiegelden. Daarom dien ik ook samen met het CDA en VVD een motie in. Ik heb namelijk 

gezien dat er een amendement is met zoveel steun, er staan al zoveel handtekeningen op, dat dit het gaat 
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halen. Daar wil ik dan graag ons steentje aan bijdragen, dus wij dienen een motie in om vooral naar die 

deelprogramma’s, het deelprogramma Werk en het deelprogramma Jeugd en onderwijs te kijken, omdat 

we daarmee structurele oplossingen kunnen organiseren voor mensen om uit die armoede te geraken. 

Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: De heer Gijsbertsen. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, nu kennen we D66 als een partij die nogal van de 

processen en de procedures is. In dit geval is dit toch wel een heel bijzondere, want u zegt eigenlijk: “In 

de eerste plaats wil ik niet het volledige bedrag van het armoedebeleid daaraan uitgeven.” Dat zegt u in 

feite. U zegt: Het kan wel vrijvallen, maar dat is dan mooi meegenomen”. Dat is dus in strijd met wat 

deze raad daarover heeft gezegd. Waar of niet waar? En ten tweede, u zegt: “Als we dan alsnog gaan 

doen, wat in het amendement staat, wil ik het geld niet aan het armoedebeleid besteden, zoals in de motie 

van november stond, maar dan ga ik alsnog mijn eigen hobby’s hier noemen”. Voorzitter, hoe goed ook 

de doelen zijn die u noemt, procedureel klopt daar toch helemaal niets van? 

 

De VOORZITTER: De heer Luhoff.  

 

De heer LUHOFF (D66): Nou, dat ben ik niet met u eens. Volgens ons is die motie wel degelijk 

uitgevoerd. Al het geld dat beschikbaar is gekomen van het Rijk, wordt ook uitgegeven aan 

armoedebeleid. Het geeft wel de mogelijkheid om eigen middelen die in de afgelopen jaren in het 

armoedebeleid zijn gestopt, daaruit te halen. Het gebeurt ook op andere terreinen, we hebben het ook bij 

de Wmo gedaan, nog bij de begroting van 2014. Dus het is wat dat betreft helemaal niet gek. Wat ons 

betreft is die motie, daar hebben we meer commissie ook al een hele discussie over gehad, prima 

uitgevoerd. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): In de commissie was de spreektijd van de heer Luhoff op en nu 

nog niet. Dus, waar of niet waar, voor de heer Luhoff? Het Rijk heeft 1,8 miljoen euro extra beschikbaar 

gesteld voor armoedebeleid. Dit college intensiveert het armoedebeleid met 600.000 euro. Waar of niet 

waar? 

 

De heer LUHOFF (D66): Ja, en dat is prima. Ik voel mij niet aangesproken met het armoedebeleid dat wij 

hier hebben in deze gemeente, door de woorden van mevrouw Klijnsma over dat het armoedebeleid hier 

niet in goede handen zou zijn en dat intensivering nodig is. Volgens mij hebben wij hier een heel prima 

beleid en volgens onze raad ook. Dat hebben we unaniem aangenomen. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, nog even over eerlijke politiek. 

 

De heer LUHOFF (D66): U had nog een tweede vraag en die heb ik nog niet eens beantwoord. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Nee, ik maar ik vind deze nu even belangrijker. U geeft zojuist 

antwoord op mijn vraag. U zegt: “Inderdaad, dat klopt, 1,8 miljoen euro vanuit het Rijk en wij investeren 

600.000 euro. Dat is toch niet hetzelfde als al het geld van het Rijk uitgeven aan armoedebeleid? Dat is 

toch niet hetzelfde? 

 

De heer LUHOFF (D66): Wij geven meer geld uit aan armoedebeleid dan dat we van het Rijk ervoor 

krijgen. 

Voorzitter, dan nog even de tweede vraag van de heer Gijsbertsen, want daar heeft hij ook recht op. Die 

ging over de procedure en over deze motie. Hoe kan dat nou, dat amendement dat er ligt en hoe past deze 

motie daar in? Het amendement vraagt om middelen om met voorstellen te komen voor het bestrijden van 

armoede en het voorkomen van armoede. Wat ons betreft is dat dus investeren in onderwijs en investeren 

in werkgelegenheid. Dus met deze motie dragen wij perfect bij aan uitvoering van het amendement. Dank 

u wel. 

 

Motie (4): Perspectief in het armoedebeleid (D66, CDA, VVD) 

 

De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 19 februari 2014 besprekend de inzet extra 

middelen armoedebeleid, 
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constaterende dat: 

- het Rijk voor het jaar 2014 1,835 miljoen euro extra beschikbaar stelt voor armoedebestrijding; 

- het college voorstelt om 1,235 miljoen euro vrij te laten vallen voor de algemene middelen; 

- het college voor 2014 geen tekorten verwacht voor de budgetten voor bijzondere bijstand en 

schuldhulpverlening; 

- het college verwacht op deze onderdelen in 2013 geld over te houden; 

overwegende dat: 

- het bestrijden en voorkomen van armoede een belangrijke opgave is voor de gemeente 

Groningen; 

- inkomensondersteuning slechts een onderdeel is van deze belangrijke opgave; 

- het ontbreken van arbeidsmarktperspectief op dit moment het belangrijkste knelpunt is om door 

werk uit de armoede te geraken; 

- investeringen in onderwijs en werkgelegenheid de kansen op de arbeidsmarkt op korte en lange 

termijn vergroten en daarmee een belangrijke bijdrage leveren om mensen structureel uit de 

armoede te helpen; 

daarnaast constaterende dat: 

- er voor het stedelijke werkgelegenheidsprogramma ambitieuze en concrete plannen zijn maar dat 

het ontbreekt aan structurele financiering; 

- er in de tussenrapportage armoedebeleid 2013 gesproken wordt over forse beperking van de 

educatiegelden; 

verzoekt het college: 

- om bij de constructieve voorstellen voor het bestrijden en voorkomen van armoede ook te komen 

met voorstellen die vallen onder het deelprogramma Werk (G-kracht) en het deelprogramma 

Jeugd en onderwijs; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

De VOORZITTER: De heer Koops. 

 

De heer KOOPS (CDA): Ja, dank u wel, voorzitter. De niet gedateerde brief van gisteren gaat in op 

enkele vragen uit de commissie. Het wordt duidelijk dat de budgetten voor bijzondere bijstand in 2013 en 

2014 voldoende zijn. Er wordt zelfs verwacht dat bij de rekening 2013 zal blijken dat er 1 miljoen euro 

overblijft, ook al stijgen de aanvragen bij de langdurigheidstoeslagen in 2013. De CDA-fractie kan zich 

vinden in de teksten in het overzicht over de tekorten. We gaan er dus van uit dat tot dit moment voor 

2014 geen dreigende tekorten worden voorzien en dat voldoende is begroot. Voorzitter, geld moet worden 

ingezet voor armoedebestrijding en wel op een effectieve manier. Het moet niet zo zijn dat we extra geld 

uitgeven omdat het kan, om te laten zien wie er het meeste voor over heeft. We zijn het verplicht aan onze 

burgers dat op een effectieve manier wordt omgegaan met geld en de bestrijding van armoede. Dat is niet 

alleen op te lossen met inkomensondersteuning, maar belangrijk is het inzetten op werk, waar ook mijn 

collega’s van de VVD en D66 op hebben gewezen, oftewel: ook daar oorzaken aanpakken. 

Voorzitter, over de inhoud van het armoedebeleid. Het college beargumenteert de verbreding van het 

huidige beleid, waarbij ook middelen worden ingezet voor armoedebestrijding door vensterscholen. Daar 

zijn we blij mee want scholen zijn belangrijke partners bij de bestrijding van armoedegerelateerde 

problemen van hun leerlingen. Onze ambitie is dat zoveel mogelijk kinderen in armoede ondersteuning 

krijgen van hun school. Nu zijn er uiteraard meer scholen dan de vensterscholen, waar ook armoede onder 

leerlingen voorkomt. Daarom de vraag aan de wethouder: zouden we niet met een wat bredere blik 

moeten kijken naar de aanpak van armoede door het gehele scholenveld? Of in ieder geval in buurten 

waar armoede veel voorkomt? Wel hebben wij met enige verbazing de discussie aangehoord over het al 

of niet uitvoeren van de motie over het oormerken van rijksgelden. Die discussie kwam ons niet geheel 

onbekend voor. Het was vrijwel een kopie van het debat dat wij ooit met de GroenLinks-wethouder van 

Financiën mochten voeren over de Wmo-gelden. Maar voorzitter, er speelt iets anders. Dat je reeds 

begroot geld voor armoedebestrijding terugboekt voor ruim 1,2 miljoen euro naar de algemene middelen, 

is geheel conform de afspraken met diezelfde GroenLinks-wethouder Dekker. Vrijval gaat altijd naar de 

algemene middelen. 

 

De VOORZITTER: De heer Gijsbertsen. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, de heer Koops hoeft de GroenLinks-fractie niet de 

regels van het huis qua financiën uit te leggen, maar ik hoef de heer Koops toch ook niet uit te leggen dat 



 

Bijlage - 19 02 14 Groningen Raad

125

 

 

38 

deze raad in november een motie heeft ingediend? En die maakt soms dingen wat anders. Kijk, dat is juist 

de reden waarom die motie is ingediend, om deze procedure te voorkomen. 

 

De heer KOOPS (CDA): Nou, mijnheer Gijsbertsen, ik heb nog eens heel goed naar de tekst van uw 

motie gekeken in november, die wij overigens ook gesteund hebben en die wij konden steunen, omdat 

daar letterlijk staat dat de extra middelen die van het Rijk komen, geheel zullen worden aangewend voor 

de armoedebestrijding. En dat doen wij dus ook. En we geven er nog 600.000 euro bij voor intensivering. 

2,5 miljoen; het is dezelfde redenering als D66 zo-even uitgebreid toelichtte. En in verband met mijn tijd 

zou ik graag verder willen. 

 

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Nou, voorzitter! 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Van Gijlswijk. 

 

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Even een reactie op de regels van dit huis rond de financiën. De heer 

Koops moet dat toch als geen ander weten. Wij als gemeenteraad hebben het budgetrecht. Dus we kunnen 

hier wel algemene afspraken hebben, maar het werkt toch ook zo, totdat de raad anders beslist. En, 

voorzitter, de geest van de motie was niet, daar heb ik met diezelfde GroenLinks-wethouder wel eens 

discussies over gehad, over geest van moties, de geest van die motie was niet: we gaan 1,8 miljoen euro 

aanwenden en we pakken 1,2 miljoen euro terug. In dat debat is ook heel duidelijk geworden dat het plus, 

plus zou moeten zijn. 

 

De heer KOOPS (CDA): Wat is uw vraag? 

 

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Nou, daar wil ik graag uw reactie op. 

 

De heer KOOPS (CDA): Oh, nou, dan moet u even luisteren, want mijn volgende zinnen, die hier al op 

papier staan, gaan daar nog op in. 

Voorzitter, het lijkt mijn fractie op dit moment wijs om nog geen beslissing te nemen over de gang van 

deze vrijvallende middelen. Dat is nergens voor nodig, want zulke beslissingen komen pas uiterlijk bij de 

jaarrekening 2014, de heer Gijsbertsen wees daar al op, aan de orde. Bovendien heeft het college al de 

verwachting uitgesproken dat we waarschijnlijk in 2013 een substantieel bedrag overhouden. Wijs zou 

zijn om deze gelden nog even te laten zitten waar ze nu zijn gealloceerd, ze zonder goedkeuring van de 

raad voorlopig niet te besteden en de ontwikkeling op dit beleidsterrein in 2014 af te wachten en 

tussentijds te laten rapporteren aan de raad hoe het er voorstaat. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Bloemhoff. 

 

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, ik had even een interruptie. De heer Koops zei net: “We 

verwachten geen tekort”, maar wij voorzien dat er meer een beroep wordt gedaan op voorzieningen, 

omdat ook de heer Molenhuis, voorzitter van de Voedselbank, aangaf dat er steeds meer gezinnen 

gebruikmaken van de Voedselbank. Dus is het dan niet juist verstandig om daar even een hekje omheen te 

zetten? Er kan nog wel eens een flinke toename komen. Dat is dan misschien niet op driemaandentermijn, 

maar op langere termijn. 

 

De heer KOOPS (CDA): Maar, mevrouw Bloemhoff, u heeft net even niet goed geluisterd. Ik zeg: laten 

we de gelden gewoon alloceren waar ze nu zijn, waar ze staan. We hoeven nu niet het besluit te nemen 

om ze aan de algemene middelen toe te voegen. Er hoeven geen begrotingswijzigingen te worden 

toegepast. Dat hoeft helemaal niet. Dat doen we natuurlijk pas in 2014, over de gelden van 2013. Wat dat 

betreft voeg ik me helemaal naar mevrouw Van Gijlswijk, die zegt: “Wij zijn toch zelf de baas.” Ja, 

natuurlijk. Ik ben de eerste om dat te erkennen. Wij gaan over de begroting en over de middelen. En dus, 

als het echt nodig is, komen we elkaar weer te spreken. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Van Gijlswijk, tot slot. 

 

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Nog een korte vraag aan de heer Koops. U zegt dus: “Laten we 

gewoon niet besluiten over dat geld”, maar gaat u ook een amendement indienen, want in het 

raadsvoorstel waar wij straks over stemmen, staat iets anders. Daar staat: we romen 1,2 miljoen euro af, 
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ten gunste van het concern. Oh, dat heet niet meer zo, de algemene middelen. Dus ik ben een beetje op 

zoek naar of u ook spijkers met koppen gaat slaan. 

 

De heer KOOPS (CDA): Ik kan u verrassen. Wij steunen uw amendement. 

 

De VOORZITTER: Wie is er nog die iets wil zeggen? Mevrouw Van Gijlswijk en daarna de heer Van 

Rooij. 

 

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Ja, dank u wel, voorzitter. Een hele discussie, waarbij ik vorige week, 

moet ik u eerlijk zeggen, wakker werd geschud, door de woordvoerder van GroenLinks, die mij eraan 

herinnerde dat ik ooit hier een motie heb moeten indienen dat moties moeten worden uitgevoerd. 

Sommigen van u zullen zich dat nog herinneren. Op het moment dat ik vorige week het voorstel van het 

college las, had ik niet dat verband gelegd. Dat is een van de redenen dat wij samen met andere partijen 

het amendement indienen. Maar ook, en meerdere woordvoerders hebben daar al op gewezen: we hebben 

een collegebrief gekregen en je moet er altijd van uitgaan dat de informatie klopt. Dat hebben we nou 

eenmaal in het politieke verkeer zo met elkaar afgesproken. Maar het verbaasde mij toch wel dat vorig 

jaar zo’n beetje de alarmbellen hier afgingen. We zouden veel te weinig geld hebben om in de stad in de 

toekomst de armoede nog te bestrijden, ook op langere termijn. Zie het financieel meerjarenbeeld. En nu 

krijgen we opeens een brief: nou, het valt allemaal wel mee en we verwachten op een aantal onderdelen, 

niet alle onderdelen, overschotten. Dat roept dan bij mij onmiddellijk de vraag op, en misschien kan het 

college daar kort op ingaan: hoe kan zoiets ontstaan? Ik snap wel dat er nu zicht is op de 

conceptjaarrekening 2013, in deze periode van het jaar. Maar ik kan de link niet leggen met de 

alarmbellen die vorig jaar afgingen. Dus ik vraag me toch wel af, om maar met de woorden van de heer 

Baldew te spreken: hoe ‘in control’ zijn wij als het gaat om de middelen van het armoedebeleid en het 

verwachte beroep dat daarop wordt gedaan? En, voorzitter, zekerheidshalve kiezen wij er dan voor om die 

middelen te reserveren, juist omdat de langdurigheidstoeslag nog steeds onder druk staat. Het aantal 

aanvragen stijgt nog steeds. En het college geeft ook aan dat redelijk onverwacht de nieuwe webshop van 

de Stadjerspas een groot succes is en dan zal ik citeren uit de brief: “Dit zou kunnen betekenen dat het 

budget voor de webshop niet toereikend is, vanwege de grote belangstelling”. Nou, voorzitter, als er één 

ding ook heel belangrijk is in het armoedebeleid, is het dat iedereen in deze stad kan meedoen en dat 

iedereen, ongeacht inkomen, kan participeren, kan zwemmen, een cursus kan volgen, zichzelf kan 

ontwikkelen. Dus om te voorkomen dat wij hier over een tijdje misschien wel voorstellen krijgen om het 

aantal aanbiedingen via de webshop terug te draaien, omdat het zo’n groot succes is, zetten we het geld 

liever nu even vast, zodat we te zijner tijd wellicht, als het gaat om het tekort van de webshop, daar iets 

mee kunnen doen. En verder, voorzitter, mag u van onze fractie verwachten dat wij nog met een aantal 

voorstellen zullen komen om de middelen de komende tijd te gaan uitgeven, waarbij we onder andere 

aandacht willen besteden aan het niet gebruiken van de broodnodige voorzieningen. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: De heer Van Rooij. 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Voorzitter, dank u wel. Ook dank aan het college voor het 

aanleveren van de aanvullende informatie over de uitgaven voor het armoedebeleid. In de ogen van 

Student en Stad is de motie goed uitgevoerd en wordt het armoedebeleid versterkt. Door het ophogen van 

het budget is intensivering mogelijk. Vooral heel erg belangrijk op het gebied van kinderen die in 

armoede opgroeien; nog veel te veel, helaas. Als er onverhoopt toch tekorten optreden in het 

armoedebeleid, moet dat snel duidelijk worden, maar wij zien geen reden op dit moment om bovenop het 

budget van 2,5 miljoen euro meer geld te oormerken. Wij zien graag dat dit wordt ingezet voor het 

versterken van de werkgelegenheid in Groningen; eigenlijk ook een heel belangrijke manier om armoede 

te bestrijden. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Ik denk dat wethouder Istha het woord kan voeren. 

 

Wethouder ISTHA: Dank, voorzitter. Er zijn veel aspecten aan de orde gekomen, ook veel technisch-

boekhoudkundige aspecten. Maar gelukkig heeft u ook allemaal de nadruk gelegd op hoe belangrijk het is 

dat wij hier als stad extra aandacht besteden aan armoedebestrijding. We leven in een stad waarin een 

heleboel mensen het goed hebben, goed te eten hebben en een gelukkig leven leiden, maar er zijn ook een 

heleboel mensen die het een stuk minder hebben. Wat dat betreft is het hier in Groningen aan de ene kant 

heel goed, maar aan de andere kant toch ook wel zorgelijk. We zitten in de top 3 van Nederland van de 
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armste steden. In Amsterdam is 15,5% van de huishoudens arm, in Rotterdam is het 15% en in Groningen 

is het 14%. Dus het ontloopt elkaar niet zoveel. We zitten in de top 3 van armste steden. Maar er is meer. 

Het is al een paar keer door u ook genoemd: een op de zeven kinderen groeit op in armoede, maar in 

Groningen is dat een op de vijf. Dus in iedere schoolklas van dertig kinderen, is dus een vijfde gedeelte 

arm. Zes kinderen. Dit is onacceptabel. Ik vind dat in een rijk land als Nederland onacceptabel. Ondanks 

dat het economisch iets slechter gaat nu, zijn we een rijk land; we zijn een van de rijkste landen van de 

wereld en dit is onacceptabel. Daarom leggen we ook zoveel nadruk vanuit het college, ik voel me breed 

gesteund door de raad, op armoedebestrijding, met name voor kinderen. Het is onze taak ook. Daarom 

hebben we het kindpakket en het kindpakket plus, om die kinderen te ondersteunen. 

Er is eigenlijk niet zoveel toe te voegen aan de discussie die u heeft gehad over het geld en hoe dat nou 

boekhoudkundig is verwerkt. Staatssecretaris Klijnsma is begonnen met het woord ‘oormerken’ hier, 

waardoor we toch allemaal lichtelijk in verwarring zijn geraakt. Klijnsma heeft 19 december in een brief 

aangekondigd dat de gemeente 80 miljoen euro zou krijgen voor 2014 en daarna 100 miljoen euro 

structureel, de jaren erna. En ze schreef toen: “Geld is niet geoormerkt. Vanzelfsprekend is het van belang 

dat het geld wordt ingezet waarvoor het bedoeld is. En ik heb alle vertrouwen in de inzet van de 

gemeentes op dit terrein.” Nou, dit is precies de discussie die we net hebben gevoerd. Het is niet zo 

zinnig, denk ik, om dit nog eens te gaan herhalen. Iedereen weet hoe het gegaan is en iedereen weet ook 

wat het college eigenlijk heeft voorgesteld, om inderdaad 2,5 miljoen euro dit jaar te besteden aan 

armoedebestrijding. De systematiek is u allemaal bekend. Sommigen van u zijn het niet eens met dit 

voorstel van het college. En de raad, in amendement, heeft daar nu andere ideeën over. En uiteraard, bij 

een aangenomen amendement, heeft u altijd gelijk. 

 

De VOORZITTER: Ja, de heer Gijsbertsen. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, volgens mij is er geen meningsverschil over de 

systematiek en ook niet over de woorden van Klijnsma. Er is een meningsverschil over de woorden van 

deze raad in november, toen werd gezegd: “We gaan die rijksgelden aan armoedebeleid besteden en 

oormerken.” Daar is het woord ‘oormerken’ ook gevallen, in deze raad. En ik zou het toch op prijs stellen 

als het college daar een oordeel over velt, of het nu vindt dat als je daar 1,8 miljoen euro aan uitgeeft, 

maar 1,2 miljoen euro laten vrijvallen, of je dan uitvoering geeft aan zo’n motie. 

 

Wethouder ISTHA: Ja, in de optiek van het college hebben we inderdaad uitvoering gegeven aan de 

motie. Het resultaat is uiteraard dat we 2,5 miljoen euro uitgeven, wat dus meer is dan oorspronkelijk. 

Daar hebben we inderdaad de rijksgelden voor gebruikt. Dit is een systematiek die vaker is gebruikt. 

Verschillenden van u, onder andere de CDA-fractie, hebben het precies uitgelegd. Ik kan het nog wel een 

keer doen, maar dit is de systematiek zoals de gemeente werkt. 

Aanhakend hierop ga ik even door naar het amendement. Er staan natuurlijk een aantal heel interessante 

dingen in, die helemaal aansluiten op hoe het college erover denkt. Met name het laatste. In het 

amendement staat dat raad en college samen worden opgeroepen om met constructieve voorstellen te 

komen voor zinvolle en relevante projecten of besteding, gericht op het voorkomen en bestrijden van 

armoede. Dit is de crux van het verhaal. Een aantal van u heeft ook opgemerkt: “We hebben geld voor 

armoede te besteden, maar het moet wel gelinkt zijn aan constructieve en goede projecten”. Toen wij de 

Klijnsmagelden echter kregen en we wisten hoeveel het was, hebben wij ook een brief aan u gestuurd en 

gezegd: “Wij hebben daar wel een aantal ideeën over vanuit het college, zoals het kindpakket plus en ook 

het stimuleren van de arbeidsparticipatie, maar raad, kom ook met ideeën!” En alle ideeën die u heeft 

ingebracht, u heeft allemaal constructieve ideeën ingebracht, die zijn allemaal geïncorporeerd in het 

uiteindelijke raadsvoorstel. Met uitzondering van een idee; dat was het energiebedrijf voor de minima, dat 

vonden we toch niet zo’n goed idee. Dit is feitelijk hetzelfde: de raad wordt weer uitgenodigd, of nodigt 

zichzelf uit, door het amendement. De brievenbus staat weer open. Kom met goede constructieve ideeën. 

Er zijn er al een paar genoemd en ik vind het buitengewoon interessant, want we moeten wel wat doen. 

We moeten inderdaad wat doen. Het tweede waarom ik dit interessante dingen vind, is 

inkomensondersteuning. We doen eraan. We doen er een heleboel aan. Maar het is natuurlijk niet het 

enige. Een paar keer is genoemd dat werk de beste manier is om jezelf te verheffen uit armoede. Ik ben 

het daar volmondig mee eens. Het geldt natuurlijk niet voor iedereen. Voor ouderen is dat natuurlijk 

moeilijker. Maar ik ben het er volmondig mee eens en dat staat er ook in. 

 

Mevrouw RIEMERSMA (Stadspartij): Voorzitter? 
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Wethouder ISTHA: Ik zwijg onmiddellijk. 

 

De VOORZITTER: Oh, mevrouw Riemersma. 

 

Mevrouw RIEMERSMA (Stadspartij): Ja, dank u wel, voorzitter. De wethouder zegt dat werken een 

garantie is om uit de armoede te komen. 

 

Wethouder ISTHA: Dat heb ik niet gezegd. Niet dat er een garantie was. 

 

Mevrouw RIEMERSMA (Stadspartij): Nou ja, vrije interpretatie. 

 

Wethouder ISTHA: Ja, heel vrij. 

 

Mevrouw RIEMERSMA (Stadspartij): Een van de mogelijkheden, in ieder geval. Maar goed, de 

wethouder is er ook mee bekend dat er niet zoveel werk is op het moment. Het ligt niet voorhanden voor 

mensen om meteen maar een job te beginnen. Is de gemeente dan ook bereid om weer gesubsidieerde 

arbeid in te stellen voor mensen die toch zo broodnodig uit de armoede moeten komen? 

 

Wethouder ISTHA: We zijn de gesubsidieerde arbeid aan het afbouwen, met goede redenen. 

 

Mevrouw RIEMERSMA (Stadspartij): Nou, het ene beleid is dus tegenstrijdig aan het andere. Dat vind ik 

wel zonde. 

 

Wethouder ISTHA: Nee, de overheid is meestal niet de kampioen banen scheppen. Het is het 

bedrijfsleven dat de banen moet scheppen. Op dit moment is het niet goed. De economie is slecht. Maar 

er is ook gelukkig weer een beetje licht aan het einde van de tunnel. Het gaat allemaal weer een beetje 

beter, er worden weer huizen gekocht, het gaat minder slecht dan een jaar geleden. Wij zullen de mensen 

op alle mogelijke manieren  naar de arbeidsmarkt proberen te brengen. We zijn ook bezig met 

commerciële partijen zoals Randstad. Dat kost een boel moeite maar we gaan het wel doen. Dus dat is 

eigenlijk mijn commentaar op het amendement. Uiteraard laat ik dit over aan de wijsheid van de raad. 

Als ik nu over mag gaan op de motie, ingediend door D66, het CDA en de VVD. Ook hier staan een 

aantal dingen in die interessant zijn en die ook aansluiten bij het gedachtegoed van het college. Het gaat 

met name over de verbreding van het armoedebeleid. Dat lees ik er althans in. Inkomensondersteuning is 

slechts een onderdeel van armoedebeleid en daar ben ik het mee eens. Het moet wel gebeuren, want een 

heleboel mensen hebben het nodig, maar aan de andere kant, nogmaals, het arbeidsmarktperspectief moet 

er ook zijn. Het is belangrijk om het ook te verbreden. Er werd ook genoemd: de scholen. De fractie van 

het CDA noemde ze. De Vensterschool hebben wij voorgesteld. Uiteraard gaan wij ook proberen, zeker 

nu we ook meer mogelijkheden hebben, om dit met andere scholen ook te doen. De school is namelijk het 

enige instituut in Nederland dat alle kinderen ziet. Echt allemaal. 

Nog een laatste opmerking over de vraag: hebben we nou een tekort of hebben we nou geen tekort? Zoals 

in de ongedateerde brief, voor de tweede maal deze avond moet ik mijn excuses aanbieden, sorry, dat zal 

ik nooit meer doen, maar het is niet zo dat wij nu een tekort hebben. Maar het kan natuurlijk best zijn, dat 

weten we gewoon niet, dat er op sommige delen van het armoedebeleid wel tekorten ontstaan. Dat weten 

we gewoon niet. En daarom is het inderdaad beter misschien, om dat in reserve te houden. Of je het nu 

‘oormerken’ noemt, in een laatje stoppen of met een sterretje erbij of wat dan ook, maar in ieder geval: 

we stoppen het ergens, we komen er niet aan. De volgende raad gaat dan, ook op basis van wat wij hier 

allemaal hebben bedacht met elkaar, verder uitvoeren. Voorzitter, ik geloof dat ik aan het einde ben 

gekomen van mijn betoog. 

 

De VOORZITTER: Is er behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het geval? Heb je nog preadviezen? 

Je hebt één een beetje impliciete preadvisering gegeven, maar de tweede? Je laat beide moties over aan de 

wijsheid van de raad? Dat heb ik wel onthouden. Oké. 

 

Wethouder ISTHA: De wijsheid en het oordeel. 

 

De VOORZITTER: De griffier zegt tegen mij dat, als dit amendement wordt aangenomen, eigenlijk ook 

het voorstel wordt aangenomen, omdat het hele dictum eigenlijk veranderd is in het amendement. Dat 
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klopt, hè? Nou, ik breng het amendement in stemming. Wie is ervoor? Een stemverklaring? Ja, natuurlijk 

mijnheer Luhoff. Steek van wal. 

  

De heer LUHOFF (D66): Voorzitter, wij zullen voor het amendement gaan stemmen, want hiermee komt 

het geld beschikbaar om er goede dingen mee te doen. Zou het vrijvallen, dan komt het natuurlijk pas aan 

de orde bij de begroting 2015. Hierdoor kunnen we er al eerder mee aan de slag. Wij hebben ook al een 

motie ingediend om al een eerste schot voor de boeg te geven. 

 

De VOORZITTER: Zijn er meer stemverklaringen? Niet het geval. Wie is er voor dit amendement? Daar 

is iedereen voor. Daarmee is ook het voorstel aanvaard. 

Ik heb nog de motie van D66, CDA en VVD. Een stemverklaring? 

 

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, wij beschouwen het als een eerste uitvoering van plan 5 

van het amendement, dat nu het voorstel is. Wij zullen voorstemmen, maar wat ons betreft moet het niet 

gaan om het gaten dichten bij andere programma’s, maar wel om echte activering, onderwijs, 

werkgelegenheidsprojecten, zodat iedereen kan meedoen. Dank u, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Nog meer behoefte? De heer Van Rooij. 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Ik kan de motie van harte steunen en zoals ik haar lees, lees ik 

ook precies wat mevrouw Bloemhoff eigenlijk zegt. Dus het stimuleren van werkgelegenheid en educatie. 

Dit zijn denk ik heel belangrijke manieren om ook iets te doen aan armoede. Dus ik steun haar van harte. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Van Gijlswijk. 

 

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan bij het eerste gedeelte van de 

stemverklaring van mevrouw Bloemhoff en verder is de motie zo onschuldig, dat ik denk: ik zie die 

voorstellen wel naar ons toekomen. Die zullen we dan op hun merites beoordelen. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Riemersma. 

 

Mevrouw RIEMERSMA (Stadspartij): Ja, onze fractie vindt het ook niet echt een gevaarlijke motie. Het 

is eigenlijk een kwestie van gratis winkelen. Er wordt gewoon uit het G-krachtprogramma geld gehaald 

voor armoedebestrijding. Ja, het is een beetje dubbelzinnig, maar goed. Je kunt er eigenlijk niet zo erg op 

tegen zijn. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: De heer Gijsbertsen. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Ja, voorzitter, het voorstel is om constructieve voorstellen te 

doen, om ook te komen met voorstellen. Daar kan nooit iemand tegen zijn. Het is wel zo dat bij de 

educatiemiddelen nu juist weer sprake was van extra geld van het Rijk, waardoor daar de problematiek 

minder groot is. Maar wij zullen dit betrekken bij alle voorstellen die nog aankomen en dus we zullen 

hiervoor stemmen. 

 

De VOORZITTER: Dan breng ik de motie nu in stemming. Wie is er voor de motie? Met algemene 

stemmen aanvaard en daarmee is over het armoedebeleid en de extra middelen besluitvorming gepleegd. 

 

8.e: Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning en Hogere grenswaarden geluid 

Jongerenhuisvesting Zonnelaan 10 

 

De VOORZITTER: Wie wil daarover wat zeggen? Mevrouw Jongman. 

 

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Ja, dank u wel, voorzitter. Omwille van de tijd ga ik heel snel met 

dit onderwerp om. In de commissie is uitgebreid toegelicht dat wij moeite hebben met aan de ene kant 

meer jongerenhuisvesting in deze stad willen realiseren en aan de andere kant de vraag: waarom moet het 

op deze plek? Ondanks dat het in het bestemmingsplan is goedgekeurd. Daar komt nog een 

omgevingsvergunning bovenop. Wij willen het college verzoeken in een motie om geen 

omgevingsvergunning te verlenen. We hebben nog gekeken naar de afstanden die gelden in de stad, in 
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algemene zin. Dit realiseren is hetzelfde als dat je tussen flats in de Aquamarijnstraat ook nog een flat zet. 

Dit heeft ons ertoe gebracht om het college te verzoeken om de omgevingsvergunning niet te verlenen. In 

deze motie staat verwoord, wat beter onderbouwd dan dat ik nu nog tijd heb, waarom wij van mening zijn 

dat dit geen goed voorstel is. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Kuik. 

 

Mevrouw KUIK (CDA): Voorzitter, toch even een vraag hierover. Het betreft hier 284 plekken voor 

studenten. Dat betekent wel dat de druk op de wijken, waar u ook voor pleit om die te voorkomen, wel 

gaat toenemen. Met gezinswoningen, waar studenten dan in moeten. Dus hoe rijmt u dat met elkaar, die 

ambities die u heeft? 

 

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Gelukkig hebben we een grote stad en zijn er meer plekken die we 

hebben aangewezen. Bijvoorbeeld de plek van Wooldrik of andere plekken in de stad, de Rabotoren is 

nog niet eens gevuld, de plek ernaast is nog niet gevuld. Dus het is niet zo dat als we deze plek niet door 

laten gaan, dat met 284 woningen minder de hele stad opeens overspoeld wordt met studenten. Dat valt 

erg mee. Wij vinden het niet te verkopen dat je een flat voor een flat zet en we zijn daarom tegen. 

 

De VOORZITTER: De heer De Rook.  

 

De heer DE ROOK (D66): Nog ja, voorzitter, dan toch even een vraag. Mevrouw Jongman zegt nu dat 

iets niet te verkopen is, maar hoe kijkt zij er dan naar dat de raad zelf een bestemmingsplan vaststelt, een 

ontwikkelingsstrategie, BouwJong, zelf vaststelt? Het bestemmingsplan is unaniem gesteund. Maar dan 

vervolgens zegt: “Nou, nee, we trekken het toch maar even terug.” Als de raad dat steeds zou doen, dan 

zouden we toch nooit verder komen? Vindt u dat nou een wenselijke situatie? 

 

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Ik vind de manier waarop het gegaan is echt een compleet 

onwenselijke situatie. A: te laat draagvlak gemeten, b: de voorgestelde ontwikkeling staat te dicht op de 

huidige bebouwing, c: door de concentratie, locatie en verschillende leefritmes kan dat wrijving geven. 

En d: ik ga vanaf nu bestemmingsplannen millimeteren op de werking. Deze ontwikkelingen vind ik 

gewoon ongewenst voor de stad en voor deze leefomgeving, waar deze mensen wonen. 

 

De VOORZITTER: Oké. Mevrouw Van Lente. 

 

Mevrouw VAN LENTE (PvdA): Ik heb nog een vraag aan de ChristenUnie. Aan de ene kant hoor ik 

mevrouw Jongman zeggen dat zij elk bestemmingsplan gaat millimeteren. Aan de andere kant was 

mevrouw Jongman met haar fractie volgens mij laatst een voorstander van vergunningsvrij 

mantelzorgwoningen neerzetten. Ik kan die twee heel moeilijk met elkaar rijmen. Misschien kan daar nog 

een toelichting op verschaft worden. 

 

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Nou, dat is makkelijk. Zorg verlenen en dan in je eigen tuin voor 

vijf jaar iets neer kunnen zetten om iemand zorg te kunnen verlenen, vind ik beduidend anders dan 

jongerenhuisvesting, waar veel meer mogelijkheden zijn in de hele stad. Ik vind de vergelijking niet 

helemaal met elkaar kloppen. 

 

Motie (5): jongerenhuisvesting Zonnelaan (ChristenUnie) 

De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 19 februari 2014 

overwegend dat: 

- het een ambitie is om meer huisvesting voor jongeren te realiseren; 

- het bestemmingsplan ‘Paddepoel, Selwerd en Tuinwijk, Uitwerkingsplan Plutolaan’ deze 

ontwikkeling mogelijk maakt; 

- een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het oprichten van een appartementengebouw voor 

jongerenhuisvesting aan de Zonnelaan 10 en de Grote Beerstraat 206, 208, 210; 

van mening dat: 

- er in de buurt te laat draagvlak is gemeten bij de komst van deze jongerenhuisvesting; 

- de voorgestelde ontwikkeling te dicht op de huidige bebouwing komt te staan; 

- de voorgestelde ontwikkeling op deze plek door haar concentratie, locatie en verschillende 

leefritmes wrijvingen kan gaan geven; 
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- bestemmingsplannen vanaf nu gemillimeterd moeten worden op dergelijke ongewenste 

ontwikkelingen; 

besluit: 

- het college te verzoeken geen omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een 

appartementengebouw voor jongerenhuisvesting aan de Zonnelaan 10 en de Grote Beerstraat 206, 

208, 210; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

De VOORZITTER: Anderen nog? Dan is het woord nu aan de wethouder. Ja, de motie doe ik even snel. 

Wie wil reageren? Ja? Mevrouw Van Lente. 

 

Mevrouw VAN LENTE (PvdA): Dank u, voorzitter. Mevrouw Jongman legt de vinger op de zere plek, 

want er komen een heleboel dingen samen als je nieuw gaat bouwen in een bestaande buurt. Enerzijds die 

visie op de buurt, de stedenbouwkundige visie. Die is vaak in een bestemmingsplan vastgelegd. 

Tegelijkertijd hebben we met elkaar afspraken gemaakt over Campus Groningen, het 

nieuwbouwprogramma voor jongerenhuisvesting, en zijn investeringen in deze stad goed. Goed voor de 

werkgelegenheid en goed om deze stad vooruit te helpen. Elke flat heeft buren, elk nieuw bouwproject 

heeft buren, waar je dat ook doet, dus dat speelt hier ook een rol. Recentelijk hebben wij schriftelijke 

vragen gesteld over een aspect dat eigenlijk nog een beetje ontbreekt in de manier waarop wij kijken naar 

nieuwbouwprojecten. Dan gaat het bijvoorbeeld over sociale draagkracht. Kan een buurt het hebben als er 

een groot complex bijkomt? Hoe past dat eigenlijk in wat je oorspronkelijk van plan was met die buurt? 

Goed, dat aspect, daar moeten wij volgens de Partij van de Arbeid-fractie nog een keer goed naar gaan 

kijken. Maar goed, dat is een nieuw aspect, dat kunnen wij hier niet bij betrekken. 

Ik hoor trouwens een heel sterke echo. Ik weet niet of dat ook voor u geldt? Nee? Oké, dan ligt het aan 

mijn gehoor. Prima. Ik praat rustig door. 

Dus dat aspect ontbreekt wat ons betreft nog in de manier waarop wij kijken naar projecten. Dat is een 

beetje een algemene beschouwing. Als je dan kijkt naar dit specifieke vraagstuk, dit specifieke 

bouwproject dat wordt voorgesteld, dan is het een bouwproject dat op een aantal punten niet voldoet aan 

het bestemmingsplan. Nee, dat klopt. Maar het voldoet wel op een aantal fronten aan andere ambities van 

ons, namelijk aan de uitgangspunten van de stedenbouwkundige visie, wel aan onze ambities als het gaat 

om jongerenhuisvesting, wel aan onze ambities om de stad vooruit te helpen. Dan is het inderdaad waar, 

dat op een viertal punten het bouwplan afwijkt van het bestemmingsplan. Inderdaad. We gaan het 10% 

hoger bouwen. Ja, dat klopt. Maar ik wil ook waken voor een voorstelling van zaken waarbij je nu dit 

project niet laat doorgaan en er morgen een nieuw bouwplan ligt dat wel 31 m hoog is, want dat mag 

gewoon wel volgens datzelfde vastgestelde bouwplan. Dus ik wil er ook voor waken om dat ene 

onderdeel eruit te halen, terwijl je tegelijkertijd een heleboel andere voordelen van het plan ook terzijde 

schuift. Daarmee zeg ik impliciet al hoe de balans voor ons uitpakt; in het voordeel namelijk van het 

toestaan van dit project. Ik zei het net al: elke flat heeft buren en niemand wil een flat voor zijn flat. 

Niemand wil een flat naast zijn huis. Niemand wil, ik zeg het toch nog maar even, dat zomaar 

vergunningsvrij de achtertuin bij de buren wordt volgebouwd, want jij woont ernaast. Zelf 

vergunningsvrij bouwen is leuk misschien, maar als de buren het doen, wordt het wel iets anders. 

De buurt gaf aan in een brief nog wel zorgen te hebben over het beheer. Kan het college daar nog iets 

over schetsen, over de zorgen van de buurt als het gaat over die beheerder? Geluidsoverlast van het 

dakterras werd genoemd, andere problemen met verkeer. Ik hoor heel graag hoe het college omgaat met 

die suggestie van de buurt om een beheerder aan te stellen, want dat lijkt ons nog wel een heel goede 

suggestie. Ja, daar laat ik het bij. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: De heer De Rook. 

 

De heer DE ROOK (D66): Dank u wel, voorzitter.  

 

De VOORZITTER: O, eerst de heer Maat. Wie is nou eerst? De heer De Rook. 

 

De heer DE ROOK (D66): Ja, voorzitter, ik ga er maar even bij staan, want het kan zomaar de laatste keer 

zijn dat ik hier in deze zaal het woord tot u richt. 

Ja, voorzitter, Campus Groningen komt van de grond en dat is eigenlijk heel goed. Daar zouden we 

eigenlijk heel blij mee moeten zijn, want de jongerenhuisvesting is belangrijke huisvesting. Het is een 

uitdaging voor Groningen. Het is ook steeds zo genoemd, dus eigenlijk zouden we als raad heel blij 
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moeten zijn dat die plannen werkelijkheid worden. Tegelijkertijd zien we dat dit goed nieuws ook een 

andere kant heeft en daarmee een heel belangrijke opdracht onthult. Dat we misschien met z’n allen, dat 

moet mijn fractie ook wel erkennen, er nog iets te weinig bij stil hebben gestaan in deze gemeente, dat als 

wij kiezen voor een strategie die gericht is op grootschalige nieuwbouw in de bestaande stad, dit een 

aantal voordelen biedt. Die zijn bekend. Die staan ook in de notitie BouwJong en later Campus 

Groningen. Maar er hoort ook een belangrijke opdracht bij, namelijk de inpassing van deze nieuwbouw in 

die bestaande stad. Dan heb ik het niet alleen over het ruimtelijke aspect, want volgens mij is er voor die 

ruimtelijke inpassing wel de nodige aandacht. Maar dan heb ik het met name over de meer sociale 

inpassing in de buurt. Is er nou voldoende draagvlak? Kan die buurt dat wel aan? Mevrouw Van Lente 

hintte daar ook al op, die had het daar ook over. Het college heeft weliswaar volgens de afspraak de 

procedures eromheen wel doorlopen, maar in de praktijk voelt de buurt zich toch nog iets te weinig 

gehoord. En dan vraag ik mij af of we de inspraakprocedures of de manier waarop wij met omwonenden 

omgaan bij projecten onder Campus Groningen, niet zouden moeten aanscherpen. Niet alleen naar 

aanleiding van dit voorbeeld, maar ook gezien de berichten die vanochtend in de krant stonden over de 

Oosterhamrikzone. Ik voorspel dat op het moment dat de woningmarkt verder aantrekt, dit nog vaker 

langskomt. Dat betekent dat ik heel graag zou willen, als ik na de verkiezingen nog steeds het woord tot u 

mag richten, dat we daarover na de verkiezingen zo snel mogelijk het debat met elkaar aangaan. Volgens 

mij is dit een redelijk fundamentele kwestie, die achter BouwJong en Campus Groningen vandaan komt. 

En volgens mij moeten we daar wel een goed antwoord op hebben. 

Als we het hebben over de kwestie Zonnelaan, dan is het ervaren gebrek aan een luisterend oor voor een 

deel in ieder geval opgelost, omdat een aantal bezorgde en betrokken inwoners de weg naar de politiek 

hebben weten te vinden. En via het piepsysteem spreken wij vandaag dus over het bouwplan aan de 

Zonnelaan, dat overigens slechts in heel beperkte mate afwijkt van het bestemmingsplan en de Campus 

Groningenplannen zoals eerder hierdoor deze raad unaniem vastgesteld. Ik herhaal het nog maar even. Ik 

sta nog steeds achter de Campus Groningenplannen, omdat ik weet hoe belangrijk ze zijn voor de stad. 

Het is voor mij dus ook geen aanleiding om daar in een incidenteel geval van af te wijken. Dat zou mij 

niet passen. Wij voeren daarin een consequente lijn. Dat laat onverlet, voorzitter, dat we goed moeten 

kijken hoe we binnen de kaders van de plannen, die we zelf ook willen als raad, en die er zijn, werken aan 

draagvlak, zonder dat we daarbij onze studenten- en jongerenhuisvestingsopgave uit het oog verliezen. De 

buurt maakt zich bijvoorbeeld, we hebben een aantal keren met ze overlegd, veel zorgen om de mogelijke 

geluidsoverlast, zowel bij de gevel als bij het dakterras aan de achterkant van het bouwplan. En we hopen 

dat we de buurt daarmee tegemoet kunnen komen. Een van de oplossingen daarvoor is dat er gekeken 

wordt naar de indeling van de kamers. Er werd in de commissie het een en ander over gezegd. Zou u dat 

misschien hier kunnen herhalen? Is er rekening gehouden met de indeling van de kamers om het 

gevellawaai daar zoveel mogelijk te minimaliseren? En het tweede, daar heeft de wethouder ook al iets 

over gezegd in de commissie, maar ik zou graag die toezegging wel willen, namelijk dat de gemeente 

haar invloed aanwendt om met de ontwikkelaar afspraken te maken over beheersmaatregelen ten aanzien 

van geluidsoverlast, met name bij het dakterras. We willen dat het college acties onderneemt met de 

ontwikkelaar, daar afspraken over maakt, zodat de buurt de zekerheid heeft dat er in ieder geval wordt 

beheerst op geluidsoverlast op het dakterras. 

Dan ligt er nog een privaatrechtelijke kwestie, hebben wij begrepen, over de toegangsweg, die nog moet 

worden opgelost. Dat is misschien niet iets voor hier, maar ik ben wel heel benieuwd hoe de wethouder 

van plan is om daarmee om te gaan. Voorzitter, dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Wie nog? Ja, de heer Nolles en dan de heer Dijk. Oh, eerst de heer Maat, sorry. 

 

De heer MAAT (Stadspartij): Dank u wel, voorzitter. De fractie van de Stadspartij heeft moeite met dit 

voorstel. Het bestemmingsplan wordt opgerekt, maar belangrijker vinden wij de bezwaren van de 

omwoners. Ze vinden het gebouw te groot en vrezen voor overlast. Dit is nu precies de reden, nou niet de 

enige, er zijn er meerdere, maar in elk geval een van de redenen, dat de Stadspartij voor een campus is. 

Waar die dan ook zou kunnen komen te staan. 

Ik wil graag iets opmerken over wat ik van de PvdA en D66 hoor, namelijk dat alle bouw voor 

studentenhuisvesting op plekken komt te staan waar buren zijn, die daar misschien last van hebben. Nou, 

een van de kenmerken van ons idee van een campus is nou juist dat daar buren op grote afstand zijn. Dus 

dat zou weer een reden kunnen zijn om daar wat serieuzer naar te kijken. 

 

De VOORZITTER: De heer De Rook. 
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De heer DE ROOK (D66): Voorzitter, ja, de Stadspartij begint weer met een verhaal over de campus. Het 

probleem is vooral: er zijn geen buren, maar er zijn ook geen studenten die daar willen wonen. En dat is 

de voornaamste reden dat een campus geen goed idee is. En bovendien dat er niemand is die hem wil 

bouwen. 

 

De heer MAAT (Stadspartij): Ja, dat laatste is inderdaad een probleem. Maar ik zou niet weten waarom 

daar geen studenten willen wonen. 

 

De VOORZITTER: De heer Dijk. 

 

De heer DIJK (SP): Ja, ik maak toch echt bezwaar tegen het standpunt van de Stadspartij als het om 

studentenhuisvesting gaat. Ze houden constant een worst voor bij bewoners dat er een campus moet 

komen, maar, zoals de heer De Rook zei: er is niemand die dat ding wil bouwen en er is geen student die 

er wil bouwen. En komen dit soort projecten eindelijk van de grond, waardoor we de druk in de wijken in 

balans kunnen brengen, dan zegt u nog dat u veel moeite heeft met het voorstel. Ik vraag mij af hoe u in 

vredesnaam al die jongeren die in deze stad wonen op een fatsoenlijke manier wilt huisvesten, zonder dat 

er een disbalans ontstaat in de wijken. 

 

De heer MAAT (Stadspartij): Ik was nog niet klaar met mijn woordvoering, dus ik denk dat de heer Dijk 

nog wel antwoord op zijn opmerkingen gaat krijgen. Want, voorzitter, ondanks onze bezwaren steunen 

we toch het voorstel van het college. De bouw van 284 woningen voor studenten, weegt voor ons 

zwaarder. 

Ten slotte nog een vraag die de Partij voor de Dieren stelde en die we graag overnemen. Het gaat 

namelijk over de te kappen bomen. De Partij voor de Dieren stelt dat die een-op-een moeten worden 

vervangen. Dat is ook gemeentebeleid. Dat gebeurt niet in dit geval, en wij willen daar graag een reactie 

op van het college. Maar wij steunen dus de motie van de ChristenUnie niet, dat zal duidelijk zijn. 

 

De VOORZITTER: De heer Dijk. 

 

De heer DIJK (SP): Voorzitter, mag ik dan de heer Maat een klein compliment geven, dat het geweldig is 

dat hij van een lokale partij lid is en daarom heel pragmatisch kan kiezen? 

 

De VOORZITTER: Oké. We gaan naar de heer Nolles. 

 

De heer NOLLES (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. Wij van GroenLinks zijn heel verheugd met het 

initiatief om voor studenten 284 woningen te bouwen. Wij hebben in eerdere plannen en ook in de 

berichten van bewoners wel gezien dat het krap is. Voor ons reden om daar goed naar te kijken, de 

modellen ook goed te bekijken en ter plaatse te gaan kijken. Hoeveel is nu 45 m, de afstand tot die andere 

flat? Nou, dat is ongeveer de breedte van de Vismarkt, voor ons begrip. We zijn allemaal net naar buiten 

gekomen en dat is de ruimte. Het is niet heel veel, maar genoeg. Het kan ingepast worden en het is wel 

een heel mooie plek om een studentenflat te bouwen. Het aanzien van die plek gaat erop vooruit. Wat er 

nu staat, is slecht voor het oog en er is ook recentelijk echt in de hoogte gebouwd. Het past op die plek 

mooi en we zijn blij dat dicht bij Zernike, dicht bij de fietspaden, studentenhuisvesting kan komen. 

 

De VOORZITTER: De heer Dijk. 

 

De heer DIJK (SP): Dank u wel, voorzitter. Ja, volgens mij heb ik net in de interruptie best al veel 

gezegd. Voorzitter, juist dit soort projecten voor jongerenhuisvesting zijn volgens de SP de oplossing om 

de onbalans en de druk in de buurten en wijken in Groningen te verminderen. Veel gezinswoningen in 

deze wijken zijn niet geschikt voor jongerenhuisvesting. Sterker nog, dit soort projecten voor kwalitatief 

goede jongerenhuisvesting zorgen ervoor dat we de 15%-norm op termijn zelfs kunnen gaan afbouwen 

naar een 0%-norm, zoals het college misschien ook wel van plan is als het gaat om de Oosterhamrikzone. 

Voorzitter, de heer De Rook had het net over de communicatie met de bewoners en ik denk dat ik daar 

wel in meevoel, dat het goed is als we het daar in de toekomst wat meer over gaan hebben. Ik sluit me 

ook aan bij de heer De Rook als het gaat om het beheer van het pand. Daar heeft de wethouder in de 

commissie al iets over gezegd. Ook over het gevellawaai. Daar wil ik het graag bij laten. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: De heer Sipma. 
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De heer SIPMA (VVD): Dank u, voorzitter. We hebben als raad de spelregels omtrent het bouwen in 

onze stad vastgesteld. Feitelijk hebben we daarmee heel duidelijk de wethouder, het college, opdracht 

gegeven om te kijken naar wat er wél kan. Want er waren steeds drempels. Daar kwamen we achter en we 

hebben het college opgeroepen om te kijken wat er wél kan. In onze ogen doet het college precies wat wij 

hebben gevraagd. Dat andere partijen daar nog eens over willen nadenken en dat de ChristenUnie zegt 

daar niet zo blij mee te zijn, dat zij dan zo. Maar het is voor ons van groot belang dat er gewoon wordt 

gebouwd, daarmee de druk uit de wijken wordt gehaald en dat het negatieve gevolgen heeft, kan iedereen 

wel zien. Als je ernaast woont, word je er niet blij van. Alleen, we maken een afweging op hoofdlijnen en 

we moeten denk ik niet bij ieder initiatief gaan piepen. Alleen als het echt, echt, echt fout gaat. Volgens 

ons is dat hier niet het geval. Dank u. 

 

De VOORZITTER: De heer Van Rooij. 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Voorzitter, ook onze fractie is heel bij met deze grote toevoeging 

aan de woningvoorraad voor jongeren. We weten allemaal dat er in de komende 8 jaar ongeveer 4000 

studenten extra in deze stad komen wonen, of in elk geval willen komen wonen, en het is van het grootste 

belang dat we die woningvoorraad voor jongeren uitbreiden. Nou, deze 284 eenheden zijn een grote stap. 

Dat is toch een flinke slok op een borrel, als we kijken waar we stonden voor deze uitbreiding. Dus ik ben 

erg blij met deze toevoeging. Het is heel vervelend dat omwonenden het eigenlijk niet ondersteunen en ik 

ben het eigenlijk wel met de heer De Rook eens: we moeten zorgen dat er meer draagvlak komt. Want als 

we willen ingaan op die vraag naar wooneenheden voor jongeren in de komende jaren, zullen we nog 

vaak voor onderwerpen als dit staan. Dat hoop ik in elk geval, want dat zou betekenen dat er een beetje 

schot in de zaak komt. Ik hoop ook dat iedereen dan het doel voor ogen houdt dat we iedereen in deze 

stad een plek kunnen bieden. En dat we, als er sprake is van overlast, die zo goed mogelijk tegengaan. 

Maar ik denk juist dat projecten als dit niet voor overlast zorgen, maar voor een goede manier van wonen, 

voor zowel Stadjers als voor studenten. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Kuik. 

 

Mevrouw KUIK (CDA): Dank u, voorzitter. In aanvulling op de discussie die we hebben gehad hierover 

in de commissie, hebben we ook een brief ontvangen van de bewoners. Dat laat ook wel weer goed zien 

wat ook een aandachtspunt voor ons moet zijn. De inpassing in de buurt, maar ook het 

verwachtingsmanagement. In hoeverre kun je daadwerkelijk nog iets voor elkaar krijgen als buurt? 

Volgens mij heeft de wethouder al aangegeven dat er wel zeker wordt gekeken naar het dakterras, met de 

zorgen die men meegeeft in de buurt. Wat dat betreft sluit ik me wel aan bij de vragen die eerder gesteld 

zijn over het dakterras en die eigendomskwestie. Maar het is ook voor de toekomst een belangrijk 

onderdeel om rekening mee te houden. Het is natuurlijk een belangenafweging. Wij zijn heel blij dat er 

284 jongerenwoningen bijkomen, omdat er gewoon een heel grote druk zit op wijken waar 

gezinswoningen omgetoverd worden tot kamerverhuurpanden. We merken gewoon dat dit voor veel 

overlast zorgt. Dan moeten we bouwen en dan zijn zulke grote projecten wel een oplossing om die druk er 

af te halen. Dus wat dat betreft: wel aandacht, zeker omdat we ook te horen krijgen van de bewoners: 

“Zijn we wel meegenomen of doen we voor spek en bonen mee?” Dat is een serieus aandachtspunt. Maar 

voor ons slaat de belangenafweging door op de balans om hiermee in te stemmen. 

 

De VOORZITTER: Wethouder Van der Schaaf. Neemt u het woord. 

 

Wethouder VAN DER SCHAAF: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb veel goede bijdragen gehoord. 

Volgens mij hebben we al heel vaak over het thema studentenhuisvesting, jongerenhuisvesting met elkaar 

gesproken. Er is soms veel discussie, over de 15%-norm wel of niet, nu eigenlijk naar aanleiding van een 

heel concreet plan. Dat is, net als de heer Van Rooij zei, verheugend, dat we eindelijk een keer een plan 

hebben dat doorgaat. We hebben de afgelopen tijd te vaak gehoord dat er plannen zijn die vertraagd of 

uitgesteld werden. Dus dat is zonder meer positief. Maar er is ook een aantal heel verstandige dingen 

gezegd over de problemen die wij nu tegenkomen, nu toch een aantal projecten wel doorgaan. En dat de 

hoeveelheid studenten in de stad blijft toenemen, wat op zich een heel positieve zaak is. 

Bij dit soort bouwprojecten, dat moet ik ook duidelijk maken, en dat speelt niet alleen bij 

jongerenhuisvesting maar net zo goed wanneer dit een flat was geweest voor senioren, zit natuurlijk altijd 

spanning tussen nieuwbouw die vanuit stedelijk belang meer dan gewenst is, dat hoor ik eigenlijk overal 
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in de raad: er is een breed draagvlak voor, dit is een goede ontwikkeling want we hebben dit soort 

woningen heel hard nodig, en de belangen van de direct omwonenden. De heer Sipma zei het ook al heel 

duidelijk. Niemand is er blij mee als er een flat voor je eigen huis wordt gebouwd. Dan kun je nog zoveel 

goede burgerparticipatie organiseren en zoveel goede gesprekken, daar zullen mensen nooit blij mee zijn. 

Dat is wat anders dan je erachter verschuilen. Dat besef ik ook heel goed. Ik kan me heel goed voorstellen 

dat af en toe bij bewoners het beeld is dat je wel kunt blijven praten met de gemeente of met de 

ontwikkelaar, maar dat uiteindelijk de plannen gewoon doorgaan. Dat is vaak niet zo. Er wordt echt door 

de gemeente heel goed gekeken hoe we de plannen zo kunnen ontwikkelen dat we ook ontwikkelaars 

beïnvloeden, dat ze op een zo groot mogelijk draagvlak kunnen rekenen van de buurt. Maar in de praktijk 

moeten we gewoon constateren dat het vaak wringt. Het kan om dit soort grote bouwprojecten gaan, maar 

het kan soms ook om heel kleine bouwprojecten gaan, zoals aan de Oosterweg 83, waar we ook al eens 

over gesproken hebben. Dat is een dilemma dat we altijd tegen zullen komen bij bouwprojecten en waar 

we voortdurend in moeten leren beter te worden, transparanter en tegelijkertijd moeten beseffen dat we 

het nooit iedereen naar de zin kunnen maken. Zeker hier, als het gaat om het vraagstuk van de 

studentenhuisvesting, is het iets wat veel verder gaat dan het belang van deze locatie. Daar zijn zowel 

door de heer De Rook als door de heer Van Rooij en mevrouw Van Lente heel verstandige dingen over 

gezegd. Ik vond het wel een mooie coalitie van partijen vanuit een verschillende achtergrond, die 

eigenlijk bij hetzelfde punt uitkwamen, namelijk: we moeten, willen wij draagvlak houden voor het 

grootschalig huisvesten in de stad van jongeren, dan zullen we ook meer aandacht moeten hebben dan we 

tot nu toe gehad hebben voor de sociale draagkracht, de sociale inpassing van dat soort projecten in de 

wijk. Daar hebben we de afgelopen jaren misschien te weinig aandacht voor gehad. We hebben te lang 

gedacht dat met een goede ruimtelijke onderbouwing, want die is er natuurlijk wel geweest, en met de 

normen die we hebben, de 15%-norm, het vanzelf goed zou gaan. We hadden natuurlijk de campagne 

‘Leven in Stad’, dat is ook allemaal heel belangrijk, maar we zullen meer op het niveau van de wijk 

moeten kijken wat het sociale draagvlak is van de wijk. Dan gaat het echt niet alleen om 

jongerenhuisvesting. Het is omdat ik denk dat het een verantwoordelijkheid is van het gemeentebestuur, 

niet alleen een woningbouwproject te realiseren, maar ook om te zorgen dat mensen met elkaar op een 

goede manier in de wijk kunnen wonen. Dat vind ik sowieso een taak waarvoor we als gemeente 

verantwoordelijkheid hebben en tegelijkertijd, als we dat op een goede manier met elkaar doen – daar 

hoort dus ook een goede burgerparticipatie bij – neemt het draagvlak en daarmee ook de slagingskans van 

dit soort projecten toe. Want dat is wel even een probleem waar we voor staan. Dat is ook de inhoud van 

de opmerking die ik ook in de krant heb gemaakt, maar die ook in de brief staat die wij vandaag naar u 

toe hebben gestuurd over de kamerverhuur, met name rond het Oosterhamriktracé: we zien op dit moment 

dat de verwachting die er in veel buurten leeft, dat toevoeging van grootschalige jongerenhuisvesting leidt 

tot vermindering van de druk op de kamermarkt, wat ook altijd een van de ambities was van BouwJong of 

Campus Groningen: betere en meer woningen voor studenten en jongeren, waardoor er minder druk komt 

op de kamermarkt, op dit moment niet wordt gerealiseerd. Dan moet je op een gegeven moment op 

wijkniveau bekijken hoe je dat dan op een betere manier gaat organiseren. Dat betekent soms ook dat je 

specifieke maatregelen moet overwegen. Maar dat we met dat vraagstuk, zeker in de nieuwe raad, vrij 

fundamenteel op wijkniveau in een aantal wijken, dat hoeft niet voor de hele stad, aan de slag moeten, die 

oproep kan ik zeker onderschrijven. Die moeten we zeker oppakken. 

 

De VOORZITTER: De heer De Rook. 

 

De heer DE ROOK (D66): Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ben het erg eens met de wethouder. Het is 

inderdaad belangrijk dat we dat even goed oppakken, later. Dat we ook echt kijken op wijkniveau, dus dat 

we iets meer naar maatwerk gaan. Dan zoom je iets meer in. Ik denk dat dit een ontzettend goede lijn is 

om te volgen. De wethouder zegt dat we ook met de nieuwe raad die discussie moeten gaan voeren. In de 

krant vanochtend leek het college er een beetje op te hinten dat het op punt stond om te besluiten om een 

specifieke straat op slot te zetten. Kan ik er wel van uitgaan dat het college niet dat soort maatregelen 

neemt, zolang wij die discussie nog niet in de raad hebben gevoerd? 

 

Wethouder VAN DER SCHAAF: Goede vraag. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat die discussie niet 

van de een op de andere dag gevoerd gaat worden. Wanneer wij, op basis van de huidige situatie, tot de 

conclusie komen dat zo’n maatregel wel nodig is, dat hebben we bij Selwerd ook gedaan, zouden we dat 

wel degelijk kunnen doen. Op dit moment hebben we dat besluit nog niet genomen en het is ook niet de 

verwachting dat we dat nog voor de verkiezingen doen. Maar ik kan me wel voorstellen dat er een situatie 

zal ontstaan dat er gewoon even een maatregel nodig is. Dus ik kan het niet helemaal beloven. Het 
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uitgangspunt zou natuurlijk wel moeten zijn dat we dat zo snel mogelijk oppakken en op basis daarvan 

een meer integrale afweging maken. 

 

De heer DE ROOK (D66): Oké. Ja, voorzitter, ik snap dat de wethouder mij geen beter antwoord gaat 

geven dan ik nu heb gekregen, maar hij noemde net zelf het voorbeeld van Selwerd. Dat is vier jaar 

geleden, tijdens de verkiezingscampagne. En ik begon een beetje een parallel te zien, vandaar dat ik 

ernaar vroeg. 

 

Wethouder VAN DER SCHAAF: Ja, nou, goed. Ik denk dat dit punt voldoende besproken is. 

Ik wil nog even natuurlijk, want daar gaat het uiteindelijk om, een aantal vragen die over dit specifieke 

plan zijn neergelegd, behandelen en even kijken naar de motie van de ChristenUnie. Ik heb het idee dat 

mevrouw Jongman zelf ook heel goed beseft dat een aantal van de opvattingen die hier staan, waarom in 

uw ogen dit plan niet door zou moeten gaan, eigenlijk allemaal zaken zijn die we in het bestemmingsplan 

hebben geregeld. Dat is een wat technisch antwoord, maar dat is natuurlijk wel de situatie waar we voor 

staan. In dat bestemmingsplan, en daar is destijds natuurlijk wel participatie over geweest, is toen precies 

de afweging gemaakt waarvan u nu zegt dat we dat beter niet hadden kunnen doen. Wat voor alle 

duidelijkheid uw goed recht is, hoor. Maar die afweging is toen natuurlijk wel gemaakt. Dat betekent dat 

de mogelijkheid voor het college, dan wel de raad om op die gronden een plan niet door te laten gaan, 

zelfs buitengewoon lastig is. We kunnen dat wel doen, omdat we van het bestemmingsplan afwijken. Dat 

is ook waarom die uitgebreide Wabo-procedure nodig is. Tegelijkertijd worden de problemen die u 

beschrijft, de afstand tussen die twee flats, het feit dat het een fors volume is, niet veroorzaakt door die 

elfde laag. Daarom kunnen wij die motie, maar dat ligt voor de hand, dus ook niet aanraden. 

Dan een aantal meer specifieke vragen. Daarover heb ik in de commissie ook al iets gezegd en daar kan ik 

wel iets meer over zeggen, met name over het balkon. Het is zo dat het bouwbesluit voorschrijft dat elke 

woning, het zijn er inderdaad nogal veel, 284, eigenlijk minimaal een klein balkonnetje nodig heeft, maar 

het is ook mogelijk om in sommige complexen ter vervanging ervan een collectief balkon te maken, een 

collectief dakterras. Daar heeft de ontwikkelaar voor gekozen. De ontwikkelaar heeft er ook al in de 

plannen voor gezorgd dat het deel van het balkon dat daadwerkelijk toegankelijk is, veel meer naar de 

Zonnelaan is gericht en minder naar de mensen van de Grote Beerflat, die overlast vrezen. Dus dat is al 

een maatregel. En de tweede maatregel, waar ik in de commissie al op hintte, heeft de ontwikkelaar nu 

ook toegezegd en die is dat op het moment dat ze gaan bouwen en het daadwerkelijk gaan verhuren of 

door iemand anders laten verhuren, er een huismeester zal komen in het complex. Er zal ook een 

appartement voor gereserveerd worden, zodat die huismeester daar kan werken en ook kan wonen. Hij zal 

er ook op toezien dat het dakterras op een goede manier wordt gebruikt, en dat de manier waarop er 

gewoond wordt ordentelijk is en niet of zo weinig mogelijk tot overlast kan leiden. Dus we hopen dat op 

die manier, dat heb ik ook op schrift staan, mocht u dat willen hebben, eventuele overlast kan worden 

voorkomen. Dat is denk ik ook de beste manier in een situatie om die te voorkomen. 

Tot slot een opmerking over de erfdienstbaarheid. Dat is inderdaad een privaatrechtelijke kwestie. We 

hebben daar uiteraard naar gekeken. Het is vrij ingewikkeld, maar kort gezegd: die erfdienstbaarheid is er 

nu ook al voor panden die straks gesloopt gaan worden. Die gaat over op de nieuwe eigenaar. Uiteraard 

moet de eigenaar met de andere bewoners daar nog privaatrechtelijke afspraken over maken, maar dit kan 

voor de gemeente Groningen in principe geen reden zijn om een omgevingsvergunning te weigeren. 

Tot slot moeten we niet vergeten, dit is ook door de heer Van Rooij gezegd en ook door anderen: we 

moeten denk ik toch heel blij zijn dat we erin slagen om met dit project 284 woningen toe te voegen aan 

de voorraad studentenwoningen. Die zijn keihard nodig. Groningen is een studentenstad, Groningen is 

een onderwijsstad, zelfs de Onderwijsstad van het jaar. Dus het is echt nodig dat we deze woningen 

bouwen, juist omdat dat de identiteit van Groningen maakt. Ik vind het echt een fundamenteel verkeerde 

oplossing om dit probleem op te lossen door middel van een campus. Het hoort bij Groningen dat 

studenten tussen de andere mensen van de stad wonen. Tegelijkertijd hoort het bij Groningen dat we ons, 

en dat gaan we meer doen dan tot nu toe, gaan inspannen om het samenleven tussen verschillende 

bevolkingsgroepen op een goede manier te organiseren. Dat zal de komende tijd nog een flinke opgave 

zijn. Maar ik ben blij dat we op deze manier dit project kunnen realiseren. 

 

De VOORZITTER: Ja, de heer Maat. 

 

De heer MAAT (Stadspartij): Ik zou mijn afspraak met de Partij voor de Dieren niet goed nakomen als ik 

nog niet eens vraag naar de bomen. 
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Wethouder VAN DER SCHAAF: Ja, de bomen. Dat is terecht, dat was ik inderdaad vergeten. Het is 

inderdaad zo dat in het plan, daarom is er een onderdeel bij de omgevingsvergunning gevoegd, meer 

bomen gekapt worden dan er terug kunnen worden geplaatst. Dat is op zich altijd spijtig. Het verzoek van 

de Partij voor de Dieren was, dacht ik, om te kijken of je in de omgeving kunt compenseren. Ja, als dat zo 

makkelijk was, hadden we dat nu al gedaan en voorgesteld. Het is best ingewikkeld. Uiteraard, maar dat 

heb ik ook al bij eerdere bouwplannen in dit gebied gezegd, zullen we proberen, in overleg met collega 

Seton, te kijken of er locaties zijn om het groen in die wijk te compenseren. Het is inderdaad een 

belangrijke kwaliteit voor die wijk. Maar helaas kunnen we het op deze locatie niet oplossen. 

 

De VOORZITTER: Kunnen wij gaan stemmen over de motie? Ja? Wie is er voor de motie die zeer 

gericht is op het niet verlenen van de omgevingsvergunning? Daar is de ChristenUnie voor en de rest niet. 

Daarmee is dit punt afgehandeld. 

 

8.f: Ingediende zienswijzen omgevingsvergunning bouw moskee 

 

De VOORZITTER: Er zijn twee insprekers. De eerste is de heer Derk den Boer, namens de wijkraad 

Paddepoel. Neemt u het woord. U heeft drie minuten. 

 

De heer DEN BOER (Wijkraad Paddepoel): Geachte raadsleden, burgemeester, voorzitter, moet ik 

eigenlijk zeggen, wethouders, u stond op het punt om een politiek breed gedragen besluit te gaan nemen 

over de nieuwbouw van de moskee. Wij hebben al een hele tijd geleden aan de bel getrokken, op de poort 

geklopt, met de boodschap: dit is niet verstandig. We hebben u vrijdag schriftelijk geïnformeerd, we 

hebben een aantal van u gesproken over onze informatie. Ik zal me nu daarom tot de hoofdzaak beperken. 

De groei van de moslimgemeenschap is eigenlijk te groot voor deze plek. De ambitieuze plannen voor de 

nieuwbouw van de moskee, met een oppervlaktevergroting van eenderde en een verdubbeling, bijna een 

verdriedubbeling van het volume, zijn te ambitieus voor deze plek. Wij begrijpen heel goed dat de 

moslimgemeenschap graag een gemeenschapshuis wil dat 24 uur per etmaal open is, dat 7 dagen per 

week toegankelijk is en waarin 6 gebedsdiensten per etmaal kunnen worden gehouden, waar de koran 

bestudeerd kan worden, waar lesgegeven kan worden in het ware geloof, waar mensen hun eigen 

gebruiken kunnen hanteren, waar ze hun eigen en vertrouwde halalvoedsel kunnen kopen en eventueel 

bereiden, waar ze familiekwesties kunnen oplossen en bespreken, waar ze feesten kunnen houden, 

kortom: een multifunctioneel centrum. Alleen, de ambities van dit heel grote centrum voor die plek zijn 

veel te groot. Die plek is namelijk een heel kwetsbare plek in een groenstrook, die eigenlijk voortdurend 

onder bedreiging staat. Het is, in de stadsontwikkeling van een compacte stad, een van de groene stroken 

die eigenlijk de leefbaarheid van de moderne stad zou moeten kunnen garanderen. En die groenstrook, 

daar zijn de afgelopen decennia zoveel functies in gekomen die deze belangrijke leefbaarheidsfunctie 

bedreigen, dat het eigenlijk een soort groene franje aan het worden is. Dat geldt ook, jammer genoeg, 

voor die andere boerderij die daar staat. Dat is hetzelfde dilemma. Dat gebouw is prachtig. Het is een 

fantastische boerderij. De functies, namelijk van een gemeentebedrijf, waar wagentjes aan en af rijden 

voor het onderhoud van de wijken, waar grotere vrachtwagens komen, waar de medewerkers van de 

wijkpost parkeren in het park, waar een geasfalteerd terrein achter is dat een opslagterrein is: dit alles is 

feitelijk een smetvlek voor het park. Beide boerderijen zouden eigenlijk een functie moeten kunnen 

krijgen die ten dienste staat van de groenfunctie, die ecologische functie van het park. Ik kan het niet 

anders zeggen. Wij vinden het heel erg spijtig, dames en heren, dat er een soort islamofobische tendensen 

en antimoslimsentimenten in de publieke discussie zijn geslopen, want dit is absoluut niet onze bedoeling 

geweest. Wij vinden het ook heel spijtig dat er een politieke partij is die meent goed garen te kunnen 

spinnen bij deze ontwikkelingen. Dat is niet onze intentie. Maar wat wij dringend aan u verzoeken, is om 

een oplossing te vinden voor dit dilemma, want wij beleven het echt als een dilemma, waarin geen 

verliezers zijn. Waarin het park niet verliest, waarin de ecologie, flora en fauna niet verliezen, waarin de 

moslimgemeenschap niet verliest, waarin de buurt niet verliest en waarin de wethouder zijn gezicht niet 

verliest, want hij heeft werkelijk uitermate zijn best gedaan om in een dialoog tot een oplossing te komen. 

Wij zien, dames en heren, helaas die oplossing niet. En ik vraag u eigenlijk wijze raad. Want hier is een 

wijze raad nodig om die oplossing zonder verliezers te vinden. 

 

De VOORZITTER: Wilt u afronden? 

 

De heer DEN BOER (Wijkraad Paddepoel): Dit was mijn betoog, voorzitter. 
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De VOORZITTER: Oké, prima. Het woord is aan de heer Ram, namens de Partij voor de Vrijheid. 

 

De heer RAM (PVV): Geachte leden van de raad, dank voor mogen inspreken in uw vergadering. Wij 

hebben van de griffie begrepen dat wij over een aantal onderwerpen betreffende dit agendapunt mogen 

inspreken. Ik zal me dus ook beperken tot de kaders van het onderwerp en niet over de islam beginnen, 

zoals u wellicht van mij zou verwachten. 

De PVV heeft bezwaren tegen de afbraak van de witte boerderij en het bouwen van de moskee. We zien 

de witte boerderij als een onlosmakelijk deel van de wijk. Een stuk cultureel erfgoed. Een boerderij is 

geen moskeegebouw. In de boerderij zit een moskeestichting die dit prachtig stukje cultuurgoed wil 

afbreken. Deze boerderij heeft alleen achterstallig onderhoud en kan ook zo gerepareerd worden. Hoe 

denkt de raad daarover? 

De PVV heeft in haar onderzoek naar de omgevingsvergunning ontdekt dat er twee versies zijn van het 

mobiliteitsplan. Een: mobiliteitsplan in de omgevingsvergunning. Dat is dit. En een ander, dat naar de 

raad is gestuurd. Dat is dit. Dit is gestuurd naar de commissie Ruimte en Wonen op 4 december 2013. Het 

eerste is juridisch geldig als onderdeel van de omgevingsvergunning; het tweede niet. Ze zijn op dezelfde 

maand gedateerd, met als wezenlijk verschil dat in de laatste versie is geschrapt. In de officiële versie 

wordt het crematorium wel vernoemd als parkeergelegenheid. In de notitie die u als raad hebt ontvangen, 

ontbreekt deze regel. De vraag is: waarom is deze regel verwijderd? Waarom heeft de raad dit niet 

gekregen? Bent u daarvan op de hoogte en wat vindt u ervan dat u mogelijk verkeerd geïnformeerd bent? 

Of de aanvraag voor een omgevingsvergunning klopt niet of u bent verkeerd geïnformeerd. Hoe denkt u 

daarover? 

De Partij voor de Dieren heeft al vragen gesteld rond het ecologisch rapport. Een extra vraag: wordt er 

een nieuw onderzoek gedaan en wordt dit ook gedaan door een ander onafhankelijk onderzoeksbureau, in 

het kader van de onafhankelijkheid? 

Dan een ander punt. Over het bestemmingsplan. Het perceel heeft een maatschappelijke bestemming. 

Geen winkelbestemming. Toch wordt er in het nieuwe gebouw een winkel geplaatst. Zeker wanneer een 

winkel bijna de hele week open is, is dit de hoofdbestemming van dit perceel. Die is dus niet meer 

maatschappelijk. Volgens ons moet daar dus ontheffing voor worden verleend. Hoe denkt de raad 

hierover? 

Een ander bezwaar dat wij hebben is dat er wordt verwezen naar de parkeergelegenheid van het 

winkelcentrum Paddepoel. Bij de groei die verwacht wordt, na de bouw van deze moskee, zal zeker op 

regenachtige dagen meer gebruik worden gemaakt van de auto. Deze auto’s zouden dan geparkeerd 

moeten worden bij het winkelcentrum Paddepoel. Komen hiermee de investeringen onder druk te staan? 

Hoe kijkt u ertegenaan als de investeringen om die reden, de nieuwbouw van een moskee, niet doorgaan? 

Paddepoel heeft een regionale functie en zorgt voor werkgelegenheid en vergroot de leefbaarheid. 

Voorzitter, ik ga afronden. Volgens ons is de overlast structureel en zal die alleen maar groter worden. 

Het is dus ook niet de plek waar deze moskee gebouwd moet worden. Luister naar de bezwaren in de 

wijk. Het zijn uw burgers. Maak gebruik van de terugkoopregeling. Dank u wel, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Goed. Wie van de raad wil het woord? Eerst de heer Van Rooij en die zal spreken 

namens de Partij voor de Dieren. 

 

De heer VAN ROOIJ (Partij voor de Dieren): Dat klopt, voorzitter, omdat de heer Kelder niet aanwezig 

kan zijn en hij er heel veel waarde aan hechtte om zijn meningen voort te brengen, vertegenwoordig ik 

hem even. Ik hoop niet dat ik heel veel lastige vragen over de ransuil krijg, want ik zit daar niet heel goed 

in. 

De Partij voor de Dieren heeft dit agendapunt geagendeerd, omdat de partij de informatievoorziening 

gebrekkig vindt en het college nogmaals wil verzoeken om een andere locatie te zoeken voor de moskee. 

Ten eerste: ten tijden van de behandeling in de raadscommissie Ruimte en Wonen had de gemeente al 

lang een brief ontvangen van de dienst Regelingen, waarin gewag werd gemaakt van het feit dat het 

ecologische onderzoek dat in het kader van de nieuwbouw en sloop was gedaan, onvolledig was. Er was 

geen onderzoek naar de paartijd en overwintering van vleermuizen gedaan. Ook over de aanwezigheid 

van de ransuil, die in de nabije omgeving van de moskee verblijft, staat niets vermeld. Pas begin februari 

besluit het college de raad hierover te informeren, als het besluitvormingsproces al grotendeels is 

afgerond. Ten tweede: sommige vleermuizen zijn zeer zeldzaam. Omdat het onderzoek nog niet is 

afgerond, weten we niet om welke het gaat. Het college zit in juridisch opzicht goed, indien het een 

omgevingsvergunning voor nieuwbouw wil afgeven. De dienst Regelingen gaat dan verder met de 

aanvrager van de sloop, het moskeebestuur, over de ecologische zaken. Maar is het in moreel opzicht van 
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het college een juist besluit om een vergunning af te geven, terwijl het ecologisch onderzoek nog niet is 

afgerond? Ten derde: Park Selwerd is in 2012 ecologisch opgewaardeerd. Er is nieuwe flora gecreëerd en 

een en ander schijnt al gevolgen te hebben voor de aanwezige dieren in het park. Er schijnt al jaren een 

ransuil te broeden in de directe omgeving van de moskee. Ransuilen zijn schuwe dieren, die niet van 

drukte en licht houden. De oppervlakte van de moskee wordt tweeënhalf keer zo groot en de moskee 

krijgt ook een ruimere functie. Er komt bijvoorbeeld een winkel in. De nieuwe moskee zal ook meer 

publiek trekken. In hoeverre is dit te rijmen met de ecologische functie van het Selwerd Park? Ten vierde: 

De Partij voor de Dieren is van mening dat het oude boerderijtje dan wel niet monumentaal mag zijn, 

maar wel degelijk een iconische waarde vertegenwoordigt. De partij vindt het zonde als dit gesloopt zou 

worden, terwijl er ook op zoveel andere plekken in stad, ecologisch minder waardevol, sprake is van 

leegstand. 

Vanwege het onafgeronde ecologische onderzoek, de mogelijkheid van de aanwezigheid van zeldzame 

vleermuizen, de aanwezigheid van een broedend stelletje ransuilen dat waarschijnlijk verjaagd zal worden 

door sloop en nieuwbouw en daaropvolgende drukte, verzoekt de Partij voor de Dieren het college 

opnieuw, samen met het moskeebestuur, te zoeken naar een alternatieve locatie. 

 

De VOORZITTER: Anderen die het woord willen voeren? De heer Nolles. 

 

De heer NOLLES (GroenLinks): Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil de insprekers van harte bedanken. Van 

de wijkvereniging Paddepoel hebben we al veel gehoord, de afgelopen periode en de oprechtheid 

waarmee de zorgen werden geuit, waarderen wij zeer. Wij zijn desalniettemin wel van andere mening. 

We denken dat de moskee op die plek, waar hij ook al enkele decennia zit, past. We zijn eigenlijk ook 

heel tevreden met de moeite die gedaan is om voor het autoverkeer een oplossing te vinden, die uiteraard 

nooit helemaal ideaal is, maar voldoende houvast biedt om grote overlast te voorkomen. We zijn dus, kort 

samengevat, blij dat er eindelijk ook voor deze geloofsgemeenschap op de plek die zij daarvoor al enkele 

decennia gebruiken, een mooie, representatieve moskee komt. 

 

De VOORZITTER: Anderen nog? 

 

Mevrouw ENTING (PvdA): Dank u, voorzitter. Dank aan de wijkraad voor hun bijdrage aan de discussie 

rondom de moskee. De wijkraad behartigt daarmee de belangen van de wijkbewoners en ook de onrust 

die zij nu hebben over dat de moskee er nu komt, vanwege de groene rafelrand die net genoemd is door 

de heer Den Boer. Ook dank aan het college over de uitgebreide toelichting op de zienswijze. De 

discussie die nu gevoerd wordt over de bouw van een nieuwe moskee, spitst zich toe op de 

parkeeroverlast in de buurt. Mooi om te lezen in de brief van de wijkraad, dat de wethouder de 

communicatie tussen partijen weer op gang heeft gebracht. We zijn dan ook heel bij dat het college samen 

met de wijkraad en het moskeebestuur een convenant heeft opgesteld, waarin afspraken en 

verantwoordelijkheid voor ieders rol zijn vastgelegd. De afspraken in het convenant zorgen er onder 

andere voor dat de parkeeroverlast wordt aangepakt. De wijkraad Paddepoel wil graag nog punten uit de 

toelichting opgenomen zien in het convenant. Wij horen graag van het college of deze elementen er ook 

in meegenomen worden. Ook horen we graag antwoord van het college op de vraag die de heer Den Boer 

net ook stelde, over het ecologisch belang van het park daar. 

De PvdA betreurt de rol van de PVV in de hele discussie. Je kunt ook constructief problemen aanpakken, 

in plaats van negativiteit te uiten. In het verleden hebben de wijkraden en de buurt laten zien ook 

betrokken te zijn bij de moskee. Toen vandalen de muren van de moskee hebben beklad, hebben vele 

buurtbewoners en de wijkraden Paddepoel en Selwerd meegeholpen om de moskee weer schoon te 

maken. Het gezegde: ‘Een goede buur is beter dan een verre vriend’ geldt hier. Of op z’n Gronings: ‘het 

gaat om naoberschap’. Dat kun je van de PVV niet zeggen, met hun actie. De wijkraden en de moskee 

laten zien dat ze goede buren van elkaar zijn en willen blijven. Vandaar dat ze in gesprek zijn en hun 

afspraken vastleggen, voor nu en in toekomst, voor het belang van de wijken. De PVV zaait onrust en 

biedt geen andere oplossing dan het wegsturen van een bevolkingsgroep die al jaren een onderdeel is van 

de wijk. Dat stuit de PvdA tegen de borst. Wij zijn voor een multiculturele samenleving, waarin respect is 

voor iedereen. Dat laten de wijkraden, het moskeebestuur en de gemeente zien met het convenant. 

Vandaar ons compliment voor het initiatief. We horen graag de reactie van het college op de 

bespreekpunten van de Partij voor de Dieren. 

Het college komt tot de conclusie dat de belangen van de indieners van de zienswijze niet opwegen tegen 

het belang dat is gediend met de aanvraag omgevingsvergunning. De bouw van de nieuwe moskee is van 

belang omdat het huidige gebouw in slechte staat verkeert. Dat hebben wij met onze fractie zelf gezien, 
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toen we daar op bezoek zijn geweest. We kunnen daarom instemmen met deze conclusie. We voegen hier 

nog wel aan toe dat de PvdA het heel belangrijk vindt dat er voor, tijdens en na de bouw van de nieuwe 

moskee, een goede communicatie met de omwonenden is. Of wordt dit misschien ook in het convenant 

opgenomen? Graag een reactie van het college. Dank u wel, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: De heer Dijk. 

 

De heer DIJK (SP): Dank u wel, voorzitter. Mijn fractie denkt dat dit een onnodig precaire kwestie is 

geworden. Dat komt niet, dat herhaal ik, doordat bewoners in de omliggende buurten daarvoor gezorgd 

hebben. Ik heb het eerder ook al gezegd: we mogen trots zijn op een solidaire stad als Groningen, waar 

een van de grotere problemen bij de bouw van een moskee, het parkeerprobleem is. Dat betekent niet dat 

dit geen probleem is. De bewoners blijven dit probleem ook aankaarten. Daarom zou ik graag van het 

college horen hoe het om wil gaan met de handhaving van het mobiliteitsplan dat hier ligt, omdat er nogal 

wat bezorgdheid is onder de bewoners. Er zijn al wat vragen gesteld over de ecologie. Nou, daar hoor ik 

ook graag nog antwoord op. En, voorzitter, gezien de opstelling van deze buurtbewoners, u heeft er net 

ook een horen inspreken, zou het de SP een lief ding waard zijn als het college deze parkeerdruk ook 

goed in de gaten zou houden, en ook deze problemen goed in de gaten zou houden. Dat is niet omdat deze 

buurtbewoners of wij bang zijn voor de bezoekers van de moskee, maar omdat zij problemen willen 

oplossen, die ontstaan in een stad waar de plek beperkt is, maar waar we wel vinden dat iedereen een plek 

verdient. Voorzitter, daar laat ik het bij. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Kuik. 

 

Mevrouw KUIK (CDA): Voorzitter, bedankt. Ook dank aan de oprechte inspraak van de wijkraad van de 

heer Den Boer. De vorige keer dat we dit onderwerp bespraken lag er wat ons betreft nog onvoldoende 

een compromis voor over de parkeerproblematiek voor de mensen die naar de moskee gaan en gingen, en 

de wensen van de raad. Nou, dit zien we nu terug in een convenant. Dus we zijn blij dat we daarmee wel 

stappen hebben gemaakt. Wat ik toch als aandachtspunt wil meegeven, dat komt ook naar voren in de 

inspraak, is de aandacht voor de groene functie en de ecologie. We horen dat dit toch een aandachtspunt 

is. We zien verder geen reden om de moskee hier niet te bouwen, maar we geven wel aan: let op die 

groene functie en die ecologiefunctie. In hoeverre we daaraan kunnen bijdragen dat die ook in balans 

blijven. 

 

De VOORZITTER: Ik dacht niet dat mevrouw Jongman nog spreektijd had. Namens de Partij voor de 

Dieren? Mijnheer Blom, u hebt wel spreektijd. Vierenhalve minuut heeft u nog. 

 

De heer BLOM (VVD): Dank u wel, dat lukt wel. Ik wil nog even terug naar de aanleiding waarvoor dit 

onderwerp in de raad gekomen is. Dat is namelijk de overschrijding van de maximale bouwhoogte met 

60 cm, waarbij ik me dan altijd afvraag: waarom verlagen ze dat gebouw dan niet met 60 cm? Dan is dit 

pandemonium ook niet nodig. Uiteindelijk zijn we in een heel andere discussie verzeild geraakt. Die 

maximale bouwhoogte is ambtelijk beoordeeld. Daar is een positief advies op gekomen en wij hebben 

geen reden om daaraan te twijfelen. De oude boerderij is versleten en er wordt een kwaliteitsslag gemaakt 

met de nieuwbouw. Dat levert een beter aanzien op van park en omgeving. 

Dan de ransuil en de vleermuizen. Ja, dit is de corebusiness van de Partij voor de Dieren. Dat laat ik dan 

maar aan hen over. Of misschien dat de heer Van Rooij er nog iets over wil zeggen? De VVD is altijd op 

zoek naar een goed evenwicht van belangen en in dit geval hebben we dit ook gedaan bij de belangen 

tussen mens en dier. In de moskee is een paringsverblijf gevestigd. Ik dacht eerst dat met een 

paringsverblijf een eengezinswoning werd bedoeld. Maar dat is niet zo, het is een paringsverblijf voor 

vleermuizen. Misschien wil de Partij voor de Dieren dat nog toelichten? 

Wel vinden we dat er oog moet zijn voor de parkeerproblematiek, want dat is wel een reëel probleem 

voor de buurt. Wij vinden dat bij overtredingen daar gewoon gehandhaafd moet worden en dat bij groei 

de maatregelen aangepast moeten worden. Volgens de verkeersregels is parkeren op straat voor niemand 

verboden en zeker niet als dit geen veiligheidsproblemen oplevert, maar wij vinden wel dat daarop 

gehandhaafd moet worden. Een vraag aan de wethouder hebben we nog. Wat gaat de wethouder doen om 

de parkeerproblemen beheersbaar te maken? Want wij zien het als een reëel probleem. 

 

De VOORZITTER: De heer De Rook? U heeft geen spreektijd meer, mijnheer De Rook. Mijnheer Maat: 

vierenhalve minuut. 
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De heer MAAT (Stadspartij): Geweldig! 

 

De heer DE ROOK (D66): Dat kan toch eerlijker, voorzitter? 

 

De VOORZITTER: Nou, dan krijg jij een half minuutje. Dan doen we het even zo. 

 

De heer MAAT (Stadspartij): Hij mag wel een paar minuten van mij hebben. Voorzitter, ik kan het kort 

houden. Er is al veel gezegd. Ik wil de insprekers danken voor wat ze gezegd hebben en vooral voor de 

rustige toon, want van een van de insprekers, althans van de partij die hij vertegenwoordigt, waren we wel 

iets anders gewend in Paddepoel. Trouwens ook in andere streken. Dus dat viel alleszins mee. Ik zou 

bijna zeggen: ga zo door. 

De Stadspartij is het eens met GroenLinks, dat daar een mooie moskee moet komen. Die bouwhoogte 

vinden wij niet zo’n groot probleem. Er staan weinig huizen in de directe omgeving, dus dat lijkt mij iets 

waar we overheen kunnen stappen. We hebben wel een kritische opmerking, dat is ook al eerder gezegd, 

over het ecologische onderzoek, dat nog niet helemaal klaar is. En verder: het college heeft alles beloofd, 

ook daar is al het een en ander over gezegd: de parkeerproblemen zouden worden voorkomen, of zodra ze 

zich wel voordoen, worden verholpen. De Stadspartij zal het college ook in de toekomst daarop blijven 

volgen en we zijn dan ook heel benieuwd hoe het convenant met alle partijen in de Paddepoel, dus de 

moskee en de wijkraden en de gemeente, uit gaat werken. Dank u. 

 

De VOORZITTER: Een half minuutje voor de heer De Rook en een half minuutje voor mevrouw 

Jongman. 

 

De heer DE ROOK (D66): Ja, dank u wel, voorzitter. Het begint bij mij wel even met het dilemma dat de 

eerste inspreker neerlegde. Er is inderdaad wel echt een flink dilemma, maar ik denk dat we wel in de 

gaten moeten houden, dat heeft ook de heer Blom gezegd, waarom wij hier vandaag over praten. De 

moskee heeft ook bepaalde rechten. Die volgen uit eigendom, die volgen uit het bestemmingsplan. We 

praten er in de raad over, omdat het moskeebestuur van ons twee ontheffingen nodig heeft, namelijk die 

van 60 cm op de bouwhoogte en van de parkeernorm. Is er dan aanleiding om op basis van die twee zaken 

te zeggen: “Dit moet maar niet doorgaan, dit zouden wij moeten verbieden als raad”? Volgens mijn 

fractie is die aanleiding er niet. Niet bij de bouwhoogte en ook voor de parkeernorm worden er 

beheersmaatregelen getroffen. Volgens ons zijn die afdoende. Wel nog de vraag aan de wethouder: wat 

doen we nou als blijkt dat het niet goed komt met het mobiliteitsplan? Hoe gaan we dan proberen in te 

grijpen? 

Dan zou ik net als de PvdA van alles over de PVV kunnen zeggen, maar ik voer die discussie liever met 

de heer Ram een op een, want dan kan hij zich ook netjes verdedigen. Dank u. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Jongman. 

 

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Dank u, voorzitter. Ieder geloof gunnen wij een eigen plek, een 

huis of een thuis, waar dan ook, om samen te komen. Wij hebben twee vragen. Die hoogte iets hoger 

maken dan mogelijk is, daar zijn wij niet op tegen. En de parkeeroverlast en het convenant, wilt u daar 

een toelichting op geven of dit nu goed geregeld is en voor de toekomst, zoals de heer De Rook ook 

terecht verwoordde? Wat doen wij als dit alsnog uit de hand dreigt te lopen? Voor het overige zien we 

geen bezwaren. 

 

De VOORZITTER: De heer Van Rooij, namens de partij Student en Stad. 

 

De heer VAN ROOIJ (Student en Stad): Ja, deze keer namens Student en Stad. Dat betekent dat ik mijn 

laatste woordvoering in de raad ook niet houd namens iemand anders. Het wordt ook geen lange 

woordvoering. Ik heb een heel prettig gesprek gehad met de inspreker en we hebben het gehad over de 

materie. Student en Stad vindt nog steeds dat deze locatie voor de moskee een juiste plek is. Ik heb wel 

begrip voor de zorgen die bestaan over de parkeerdruk. We hebben het daar in de commissie ook vaker 

over gehad. Ik ben ook benieuwd hoe de wethouder van plan is om dit te blijven monitoren en om in te 

grijpen als het nodig is en welke maatregelen dan voorhanden zijn. En ik ben ook benieuwd of de 

wethouder nog verwacht de wijkraad te kunnen betrekken bij het convenant, nog achter het convenant te 

krijgen. Dank u wel. 
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De VOORZITTER: Het woord is aan de wethouder. 

 

Wethouder VAN DER SCHAAF: Ja, dank u wel, voorzitter. Het is de derde keer dat we als raad over de 

omgevingsvergunning voor de moskee spreken. We hebben er twee keer eerder in de commissie over 

gesproken en ik vind het dat ook wel waard. Het is een belangrijk besluit. Ik ben het ook niet helemaal 

eens met de heer Blom, die het een beetje onderscheidt als een pandemonium. Het gaat hier echt wel om 

iets. Je kunt het inderdaad klein maken, door te zeggen – en dat is ook de formele kant van de zaak – dat 

het hier om een ruimtelijkeordeningkwestie gaat, waarbij het inderdaad om 60 cm gaat. Dan gaat het om 

de omgevingsvergunning, de parkeerdruk – niet onbelangrijk overigens – en de ecologische kwestie. 

Maar het gaat ook om iets anders. De nieuwbouw heeft – en dat hebben we toch, ondanks de discussie die 

we net hebben gehad, u hebt natuurlijk ook wel gemerkt de afgelopen maanden in de media – natuurlijk 

ook een heel nadrukkelijke sociaal-maatschappelijke en een culturele dimensie. Er zijn nog heel wat 

gemeentes, heel wat steden, waar vergelijkbare discussies toch behoorlijk uit de hand zijn gelopen. En dat 

is hier niet gebeurd. Het zegt wel iets, wat mij betreft, over hoe we in de stad met elkaar omgaan, hoeveel 

ruimte we elkaar geven. Om aan verschillende culturen en religies de ruimte te bieden en ook andersom, 

hoeveel begrip we voor elkaar hebben en hoe bereid we zijn om rekening te houden met eventuele 

overlast die je al dan niet bewust veroorzaakt. Als je dat afzet tegen hoe die discussies soms in andere 

steden zijn, moet ik toch wel een groot compliment maken aan alle betrokkenen bij dit proces. Dan heb ik 

het inderdaad over de wijkraden, zowel die van Paddepoel als die van Selwerd, en over het 

moskeebestuur, maar ook over de gemeenteraad, want ik vind echt dat we die discussie op een heel goede 

en beschaafde manier hebben gevoerd. Zij is inhoudelijk geweest, zij is respectvol en er is goed gekeken 

naar de voors en tegen. En dat is geen garantie dat iedereen het ook met elkaar eens is. Ik heb met de 

wijkraad Paddepoel gesprekken gehad, waarbij het met name om de centrale vraag ging: is het wel een 

verstandige plek – de moskee zit er al twintig jaar – om een nieuwe te bouwen? Er zijn ook terechte 

vragen over te stellen. Natuurlijk hebben die te maken met de parkeerdruk die er nu ook al is. Natuurlijk 

hebben die te maken met de ecologische waarden. Dat zijn inderdaad aspecten die we in gesprekken met 

elkaar hebben benoemd en we hebben bekeken of we daartoe maatregelen kunnen nemen. Aan de ene 

kant is dit de verantwoordelijkheid van het moskeebestuur zelf, door middel van het genoemde 

mobiliteitsplan, maar aan de andere kant is het ook de verantwoordelijkheid van allemaal, om te bekijken 

hoe we er op een goede manier mee om kunnen gaan. Ik ben zelf ook de afgelopen week, zaterdag, in die 

buurt geweest. Ik heb bij heel wat mensen daar aangebeld, gewoon om ze te vragen hoe mensen er 

tegenaan keken. Wat mij opviel, in ieder geval in de Morgensterlaan, waar de parkeerdruk over het 

algemeen het hoogst is, is dat er inderdaad wel mensen waren die de afbraak van de witte boerderij 

betreuren omdat het een karakteristiek gebouw is. Ze gaven ook wel aan dat de parkeerdruk op sommige 

momenten, met name op vrijdag, inderdaad hoog is, maar ze gaven ook heel duidelijk aan dat die moskee 

er al twintig jaar staat en dat de mensen die de moskee bezoeken welkom zijn in de wijk en dat ze vanuit 

die gedachte ook heel goed konden accepteren dat er een nieuwbouw van de moskee komt. Dat zegt, denk 

ik, iets over Groningen. Het zegt ook iets over hoe dit proces is gegaan. We moeten niet vergeten dat de 

moskee er al twintig jaar zit en dat die daardoor ook een onderdeel is geworden van deze buurt. Vanuit 

dat oogpunt hebben we natuurlijk ook de kwestie moeten bekijken. 

Inderdaad is in eerdere besprekingen met de raad en ook met de wijkraad en het moskeebestuur met name 

gesproken over hoe we een aantal problemen rond het parkeren kunnen voorkomen. Want let wel, ook al 

zou er geen nieuwbouw zijn van de moskee, op dit moment zijn er al mensen in de omgeving die zeggen 

dat de parkeerdruk op sommige momenten hoog is. Het leidt in sommige gevallen tot onwenselijke 

situaties. Dubbel parkeren waar het niet kan, overlast, dat is ook eigenlijk wel door het moskeebestuur 

erkend. We hebben de afgelopen tijd ook al een aantal concrete maatregelen genomen, en door het 

moskeebestuur is een aantal maatregelen uitgevoerd om die overlast te beperken. Dat is ook de vraag die 

u aan het college stelt: hoe gaat u dat nou in de toekomst borgen? Nou, het antwoord daarop is, naast de 

formele kant, het mobiliteitsplan, het convenant. Ik denk dat het wel even goed is te benadrukken, want er 

is hier een paar keer door een aantal partijen aan het convenant gerefereerd, dat het convenant nog niet is 

getekend. We hebben wel, heb ik ambtelijk doorgekregen, zowel van het moskeebestuur als van de beide 

wijkraden de inhoud, zoals we die nu met elkaar hebben, die op instemming kan rekenen. Maar we 

moeten het nog ondertekenen. Wat ons betreft is dat ook een heel belangrijk middel om in de toekomst, 

ook als er geen nieuwbouw plaats zou vinden, te zorgen dat eventuele overlast beheersbaar blijft en dat 

we goed met elkaar in gesprek blijven en de verbinding blijven zoeken. Het convenant is in die zin het 

antwoord op de vraag hoe we ervoor zorgen dat bij een eventuele verandering in de toekomst, de 

verkeersmaatregelen die daarin staan, bewaakt worden. Het is ook een convenant met de gemeente. Dat 
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betekent dat wij nadrukkelijk als gemeente onze verantwoordelijkheid voelen om naar de partijen toe, 

maar ook naar onze eigen rol als gemeente, te zorgen dat de afspraken die we daarin maken, geborgd 

worden. 

 

De VOORZITTER: De heer Maat. 

 

De heer MAAT (Stadspartij): Voorzitter, ik wil graag een vraag aan de wethouder stellen. Waarom is het 

convenant nog niet getekend? 

 

Wethouder VAN DER SCHAAF: Omdat het nog maar net klaar is. Ja, voor alle duidelijkheid: het 

convenant is geen voorwaarde voor het wel of niet verlenen van een omgevingsvergunning. Het is niet 

noodzakelijk, zelfs al zou er geen aanvraag zijn van nieuwbouw van de moskee, dan vind ik nog dat we 

dit convenant hadden moeten maken. Ik heb het ook met opzet niet aan elkaar willen koppelen, dat 

hebben we ook aangegeven aan de wijkraad, omdat we niet de indruk wilden wekken dat door middel van 

het ondertekenen van het convenant, impliciet de wijkraad akkoord zou zijn met de bouw van een 

moskee. Dat zijn echt twee wat ons betreft gescheiden zaken. Het had natuurlijk best vorige week 

getekend kunnen zijn, maar we hebben daar met elkaar overleg over gehad. Dan gaan er concepten heen 

en weer en het is simpelweg nog niet helemaal klaar. Wijkraad Paddepoel heeft zelf aangegeven het 

convenant pas te willen tekenen wanneer er duidelijkheid is over het besluit van de nieuwbouw. Dat is 

aan u, aan de raad. Wat mij betreft had het eerder gekund, maar in wezen maakt het niet zoveel uit. Het 

gaat erom dat je in de huidige situatie, maar ook in een toekomstige situatie, met elkaar afspraken maakt, 

met elkaar erop toeziet dat die afspraken worden nagekomen. Dat is van groot belang, anders heb je niets 

aan die afspraken. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Enting. 

 

Mevrouw ENTING (PvdA): Voorzitter? De wijkraad wilde ook nog iets vanuit de toelichting opgenomen 

zien in het convenant. Gebeurt dat ook nog, in samenspraak? 

 

Wethouder VAN DER SCHAAF: Nou, wat ik net aangaf, de wijkraad heeft vorige week een brief naar u 

gestuurd waarin men aangaf de verandering te willen in het convenant. Toen zaten ze nog midden in het 

gesprek met alle partijen. Dat hebben ze ons ook gemeld en we hebben het convenant al twee dagen 

geleden aangepast. Dat hebben we volledig aangepast. Dus dat is gebeurd. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Jongman. 

 

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Op wat voor termijn denkt u dan dat u wel met elkaar eruit komt 

om het convenant te tekenen? Het lijkt me toch wel goed dat we daar niet nog maanden mee bezig zijn. 

 

Wethouder VAN DER SCHAAF: Wat mij betreft kunnen we het morgen tekenen. Maar goed, er zijn vier 

partijen voor nodig. Dus ik hoop zo nel mogelijk. 

Dan even over de ecologie. Daar is ook door de Partij voor de Dieren een aantal specifieke vragen over 

gesteld. Ook de ecologie staat als thema genoemd in het convenant en tegelijkertijd is het zo dat wij in 

ons beleid ‘Groene Pepers’ de ecologische waarde van met name het Park Selwerd een hogere waarde 

toedienen en daar ook op letten. De opmerkingen van de inspreker over het feit dat met de nieuwbouw 

van de moskee toch een inbreuk wordt gedaan op die hele groene band die er is, en dat er ook al meer 

inbreuken op zijn gedaan in het verleden, ja, dat klopt, tot op zekere hoogte. Er staat nu ook al een 

gebouw. Maar het is inderdaad zo dat er in de loop van de jaren – we hebben het over tientallen jaren – 

diverse gebouwen zijn geplaatst in die groene vinger tussen Selwerd en Paddepoel. Maar juist door 

middel van een goede aandacht voor datgene wat er wel is, en ook het feit dat in de toekomst verdere 

nieuwbouw simpelweg niet in de bestemmingsplannen zit, denken we dat we op die manier de groene 

kwaliteit zo goed mogelijk kunnen bewaren. Daar waar kansen liggen om binnen het bestaande kader, in 

overleg uiteraard met de mensen van de wijkraad of andere omwonenden, die groene kwaliteit te 

verbeteren, zullen we dat ook zeker doen. 

Dan de specifieke vragen van de Partij voor de Dieren. Die betreffen twee thema’s. De vleermuizen: we 

moeten even heel duidelijk zijn. Het is niet zo dat wij relevante informatie hebben onthouden aan de raad.  

Die toestemming heeft geen betrekking op de omgevingsvergunning, maar op de sloopvergunning. Dus 

op het moment dat je een sloopvergunning afgeeft, tegenwoordig heet dit zelfs een meldingsaanvraag, 
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dan moet je aantonen dat er geen vleermuizen zitten. Daar heeft de aanvrager een onderzoek voor laten 

doen en door de dienst Regelingen die dat controleert – dat zijn wij niet – is aangegeven dat het 

onderzoek op een ander moment had moeten plaatsvinden. Nou, dat moet gebeuren. Dat wil nog niet 

zeggen dat er vleermuizen zitten. Maar er is niet aangetoond dat ze er niet zitten, dus dat onderzoek zullen 

ze alsnog moeten doen. Zolang ze dat niet gedaan hebben, en er geen toestemming is, kan er ook niet 

gesloopt worden. Maar dat is geen voorwaarde voor een omgevingsvergunning. 

Als het gaat om de ransuil, daar is in 2011 onderzoek naar gedaan. Daar kwam uit dat die ransuil 

weliswaar in Park Selwerd zit, maar niet in de buurt van de moskee. Uiteraard kan het zo zijn dat er 

aanwijzingen zijn dat de beste uil nu wel in de buurt van de moskee zit. Als dat wordt geconstateerd, moet 

dit inderdaad worden aangetoond. Dan is het niet zo dat dit reden is om de bouw niet door te laten gaan, 

maar het is een reden dat de bouwer, de aannemer maatregelen moet nemen om tijdens de bouw een 

verstoring van het leefgebied van de ransuil zoveel mogelijk te voorkomen. Dus het is niet zo dat we door 

u de kwestie van de vleermuis en de ransuil in februari of januari niet te melden, relevante dingen voor 

het besluit hebben weggelaten. Simpelweg omdat dit niet van belang is voor het al dan niet toekennen van 

de omgevingsvergunning. 

Dan tot slot, dan sluit ik me aan bij de woorden die er vanuit de raad zijn gezegd, spreek ik mijn 

waardering nogmaals uit voor de gesprekken die we hebben gehad met de beide wijkraden en met het 

moskeebestuur. Ik denk dat, hoewel sommige mensen het besluit dat u zo meteen zult nemen, liever 

anders hadden gezien, het proces waarin we zijn gegaan en ook het proces hoe we dit kunnen voortzetten, 

past bij de manier waarop wij in Groningen met elkaar willen leven en met elkaar willen wonen. En dat is 

precies de manier die past bij onze mooie stad. Daar zou ik het bij willen laten. 

 

De VOORZITTER: De griffier zegt dat wij geen besluit hoeven te nemen. Het is een bevoegdheid van het 

college, wethouder. Vind je dat een beetje een onbevredigend einde van de discussie? 

 

Wethouder VAN DER SCHAAF: Ik ben niet zo goed in formaliteiten. 

 

De VOORZITTER: Nee, maar ik heb een griffier! We zijn klaar. De moskee gaat gebouwd worden. 

 

9. Sluiting 

 

De VOORZITTER: De vergadering is afgelopen. Het is de laatste vergadering voor de verkiezingen. Ik 

wens u allemaal heel veel succes in de electorale strijd die hier in Groningen zal ontbranden. En dan zien 

we elkaar weer na de verkiezingen. Afscheid van de gemeente, 26 maart. Van degenen die niet 

terugkomen, natuurlijk. Veel succes. 

 

Sluiting 21.52 uur 
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OPENBARE VERGADERING VAN 26 maart 2014 

 

Voorzitter: de heer R.L Vreeman 

 

 

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

(PvdA), S.A. Koebrugge (VVD), A. Postma (GroenLinks), C.M. van Dijk (SP), L.R. van Gijlswijk (SP), 

N.G.J. Temmink (SP), G.E.J. Copini-van der Meulen (D66), A.K. Kuik (CDA), I.M. Jongman-Mollema 

(ChristenUnie), A.M.J. Riemersma (Stadspartij) en de heren B. Baldew (PvdA), J.P. Loopstra (PvdA), 

W. Moes (PvdA), J. Spakman (PvdA), M.D. Blom (VVD), J. Evenhuis (VVD), D. Jager (VVD), 

J.H. Sipma (VVD), R.A. Koops (VVD), M.T. Gijsbertsen (GroenLinks), W.B. Leemhuis (GroenLinks), 

A.J. Nolles (GroenLinks), K.S.N. van der Veen (GroenLinks), A. Sijbolts (Stadspartij), J. Bolhuis 

(Stadspartij), R.P. Prummel (Stadspartij), A.W. Maat (Stadspartij), J.P. Dijk (SP), 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) 

 

Afwezig m.k.: de heer G.J.D. Offerman (Stadspartij) 

 

Griffier: de heer A.G.M. Dashorst 

 

Secretaris: de heer M.A. Ruys 

 

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

J.M. van Keulen (VVD), T. Schroor (D66) en J. Seton (CDA) 

 

1. Opening en mededelingen 

 

De VOORZITTER: Als iedereen wil plaatsnemen, dan kunnen we beginnen. Hartelijk welkom iedereen, 

op deze vergadering. De laatste vergadering van de oude raad. Ik heb een mededeling: dat de heer 

Offerman afwezig is. De agenda ziet er als volgt uit: de opening, dan gaan we naar de rechtmatigheid, dat 

is een besluit. Daarna het onderzoek naar de geloofsbrieven met een schorsing en daarna zal ik de 

vertrekkende raadsleden toespreken. Dan komt er een toespraak van mevrouw Postma namens de 

vertrekkende raadsleden en plaatsvervangend voorzitter en dan spreekt, en daar hebben wij natuurlijk al 

onze hoop op gevestigd, de nestor van de raad de raadsleden toe. Ik verraad niets! 

Zijn er opmerkingen over deze agenda? Is hij akkoord? 

 

2. Rechtmatigheid verkiezing leden van de gemeenteraad 

 

De VOORZITTER: Er ligt een voorstel. “De raad besluit dat de verkiezing van de leden van de 

gemeenteraad op 19 maart op rechtmatige wijze hebben plaatsgevonden”, en ik denk u het allemaal eens 

bent met die constatering. Is dat akkoord? 

 

3. Onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuw benoemde leden van de gemeenteraad 

- schorsing 

- bevindingen van de vier onderzoekscommissies 

- ontbinding commissies 

 

De VOORZITTER: Ik benoem vier commissies. De eerste bestaat uit de heer Van Rooij als voorzitter, 

mevrouw Dekker en de heer Koops. De tweede uit mevrouw Postma, die is ook voorzitter, de heer Moes 

en de heer Jager. De heer Spakman is voorzitter van commissie 3, mevrouw Copini en de heer R. Koops 

en commissie 4 bestaat uit de heer Sipma, die voorzitter is, de heer Verhoef en mevrouw Riemersma. Via 

de griffie krijgt u dan de geloofsbrieven en dan schorsen wij vijf à tien minuten, om de bevindingen van 

de commissies te horen en dan gaan we daarna verder. 

Ik schors de vergadering voor zevenenhalve minuut. 

 

(schorsing 16.38 – 16.50 uur) 
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De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering en ik vraag aan de voorzitters de resultaten van het 

onderzoek naar de geloofsbrieven. De heer Van Rooij. 

 

De heer VAN ROOIJ (commissie Geloofsbrieven): Dank u wel, voorzitter. Onze commissie heeft de 

geloofsbrieven en bijbehorende stukken van de dames Koebrugge, Jongman-Mollema en Chakor en de 

heren Van Keulen, Honkoop, Koopmans, Gijsbertsen, Van der Veen en Leemhuis onderzocht en in orde 

bevonden. Zij adviseert dan ook om de benoemden toe te laten als leden van de raad. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Postma. 

 

Mevrouw POSTMA (commissie Geloofsbrieven): Onze commissie heeft de geloofsbrieven en de 

bijbehorende stukken van de dames Paulusma, Van Doesen en Woudstra en de heren Luhoff, De Rook, 

Benjamins, Castelein, Wonink, Schimmel en Kelder onderzocht en in orde bevonden. Zij adviseert dan 

ook om de benoemden toe te laten als leden van de raad. 

 

De VOORZITTER: De heer Spakman. 

 

De heer SPAKMAN (commissie Geloofsbrieven): Voorzitter, dank u wel. Ook onze commissie heeft 

geloofsbrieven en de bijbehorende stukken onderzocht, van de dames Woldhuis en Riemersma van de 

Stadspartij, en de dames Van Gijlswijk, Van Duin, Temmink en Van Dijk van de SP, en van de heer 

Sijbolts van de Stadspartij en de heren Dijk en Koks van de SP. Die hebben we allemaal onderzocht en 

we hebben ze in orde bevonden en wij adviseren dan ook de benoemden toe te laten als leden van de raad. 

 

De VOORZITTER: De heer Sipma. 

 

De heer SIPMA (commissie Geloofsbrieven): Dank u wel, voorzitter. Onze commissie heeft de 

geloofsbrieven en bijbehorende stukken van de dames Van Lente, Bloemhoff, Kuik, en Klein Schaarsberg 

onderzocht en van de heren Van der Schaaf, Loopstra, Ruddijs, Van der Laan, Bolle, Ubbens en Van den 

Anker en we hebben deze in orde bevonden. Zij adviseert dan ook de benoemden toe te laten als leden 

van de raad. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan zijn hiermee alle leden van de raad goedgekeurd door de 

commissies en daarmee ook toegelaten tot de raad. Nu ga ik een toespraak houden. En de commissies zijn 

ontbonden. 

 

4. Toespraak van de burgemeester 

 

De VOORZITTER: Ik heb ook even een procedureel aspect. Ik ga eerst een algemeen en klein 

toespraakje houden. Dan noem ik een voor een de vertrekkende raadsleden. Daarna vind ik het leuk als ze 

naar voren komen, want dan krijgen ze een cadeautje. Dat is eigenlijk de gedachte van dit agendapunt. 

 

Goed. Dames en heren, vanavond nemen we, in de laatste vergadering van deze raadsperiode, afscheid 

van een groot aantal van u. Sommigen hebben er bewust voor gekozen om zich niet meer verkiesbaar te 

stellen of de voorkeur te geven aan een onverkiesbare plaats op de lijst. Anderen nemen afscheid als 

gevolg van de verkiezingsuitslag. 

De verkiezingen en vooral de uitslag ervan zijn niet onopgemerkt aan deze raad voorbijgegaan. Er zijn 

flink wat verschuivingen in de samenstelling van deze raad. Dat sluit overigens aan bij het landelijke 

beeld. Ondanks de slechte voorspellingen was de opkomst in Groningen vrijwel dezelfde als vier jaar 

geleden. Met 54,44 % scoren we daarmee goed, zeker vergeleken met andere grote steden, al kan het 

natuurlijk altijd beter. 

Wat ook opvalt bij de uitslag van de verkiezingen is het grote aantal raadsleden dat niet meer terugkeert. 

Vandaag nemen we afscheid van 20 raadsleden en daarmee vertrekt ongeveer 115 jaar aan raadservaring. 

Als we kijken naar de samenstelling van de raad in 2010 en de samenstelling van de nieuwe raad op 

27 maart, dan valt op dat meer dan twee derde van de raad vernieuwt. In de nieuwe raad zijn er zelfs maar 

vier raadsleden die ook voor 2010 al in de raad zaten: Inge Jongman, Jetze Luhoff, Mattias Gijsbertsen en 

Rosita van Gijlswijk. Het ambt van raadslid is zwaar, er is veel over geschreven de laatste tijd en 

gediscussieerd. Eigenlijk is het ook wel zo dat er weinig waardering is voor het ambt van raadslid. Dit is 

in mijn ogen zeer onterecht. En het is ook niet goed dat er zo naar ons gekeken wordt. Daarom wil ik ook 
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al uit de grond van mijn hart iedereen bedanken voor de inzet en betrokkenheid en het 

doorzettingsvermogen bij het werk in de raad de afgelopen periode. Het is mijn ervaring tot nu toe dat, 

hoewel we natuurlijk allemaal verschillende opvattingen en ideologieën hebben, er echt een grondstroom 

in deze raad is van betrokken zijn bij de stad Groningen. Een ook een passie voor de stad Groningen. Die 

dank geldt natuurlijk niet alleen voor hen die afscheid nemen, maar ook voor hen die nog een periode 

blijven. 

Het was een bijzondere raadsperiode. Dat zal natuurlijk iedereen van zijn raadsperiode zeggen, dat die 

bijzonder was, maar deze was wel heel bijzonder. Er zijn ingrijpende besluiten genomen. Ik zal er straks 

een paar noemen. Er is een bestuurscrisis geweest, die uiteindelijk leidde tot een wijziging in de 

samenstelling van het college. Er is afscheid genomen van burgemeester Rehwinkel en er is ook veel 

aandacht besteed in deze periode aan cultuurverandering. Daar heb ik natuurlijk alleen een staartje van 

meegemaakt, maar ik ben wel in veel gemeenteraden burgemeester geweest en dan valt mij heel erg op 

dat één kenmerk van de cultuur, respectvol omgaan met elkaar, hier echt heel hoog ontwikkeld is. U hebt 

inhoudelijke discussies, soms een beetje een geintje, soms heel politieke discussies, maar er zit altijd een 

ondertoon in van op een fatsoenlijke en respectvolle manier met elkaar omgaan. Dat is op veel plaatsen in 

de Nederlandse politiek ook wel wat anders. Ik vind dat echt een groot goed in deze stad. Het politieke 

fatsoen, zou ik het willen noemen. 

U hebt veel vergaderd de afgelopen vier jaar. Er zijn ook heel belangrijke besluiten genomen. Natuurlijk 

een beetje onder het gesternte van de financiële positie waarin de gemeente verkeert; er moesten verliezen 

genomen worden, er moest bezuinigd worden en je had natuurlijk ook de hele thematiek van de 

decentralisaties die langzaam steeds meer opdoemden en ook in de politieke debatten echt een grote rol 

hebben gespeeld. Vooral op een manier dat we nog niet precies weten hoe het allemaal zal gaan, maar het 

voelt toch alsof het een geweldige verantwoordelijkheid is, die ook niet zo makkelijk zal zijn. Er is 

gesproken over het Groninger Forum, dat is natuurlijk een belangrijke. De ontwikkeling oostzijde Grote 

Markt, de drie decentralisaties, ik noemde het al, het raadsonderzoek O2G2, de Zuidelijke Ringweg, de 

sportcarrousel, duurzaamheid, parkeren, de Damsterdiepgarage, armoedebeleid, daar is veel over 

gesproken, jongerenhuisvesting, studentenhuisvesting, de golf van studenten in de stad, veiligheid, 

Feesten in Balans. Ik heb van alle thema’s nog staartjes meegemaakt, de afgelopen maanden, maar hier 

komt toch wel tot uitdrukking dat een heel breed palet van thema’s aan de orde is gekomen. Ook hebt u 

zich als echte volksvertegenwoordigers op veel plaatsen in de stad laten zien; u bent in gesprek geweest 

met organisaties, u hebt geprobeerd samen vorm te geven aan uw opvattingen. Wat voor standpunt moet 

je nu innemen, hoe verhoudt zich dit tot hoe de Stadjers erover denken? Dus die ideeën zijn voor een 

belangrijk deel via u hier het stadhuis binnengebracht. Niet alle dossiers zijn afgerond. Dat is nooit zo. De 

meeste dingen lopen toch weer door. Dus er zullen toch weer een heleboel discussies komen over de 

kerntaken, de herindelingsdiscussie, kortom: de opvolgers zitten weer klaar om verder deze stad vorm te 

geven. Morgen zal deze nieuwe raad in deze zaal geïnstalleerd worden. Degenen die vertrekken, krijgen 

misschien meer tijd. Ik zou zeggen: geniet daar vooral van. Als je onvrijwillig niet in de raad doorwerkt, 

zit er altijd een element in van verdrietverwerking. Ik heb dat zelf ook een keer in mijn leven 

meegemaakt. Dat duurt altijd een tijdje. Maar de beste remedie daartegen is gewoon weer ergens aan de 

gang gaan en op een gegeven moment komt er toch wel weer ergens nieuw perspectief. Ik zeg altijd: soms 

moet je vallen om het goud te zien liggen. 

Ik ga alle individuele vertrekkers nu even proberen te typeren. Als ik hier een jaar langer zou zijn 

geweest, zou ik dat echt wel persoonlijk kunnen. Nu moet ik mij toch een beetje baseren, want de een ken 

ik beter dan de ander, op een documentatie. Dat vind ik zelf minder leuk, maar het kan niet anders. 

 

Maar Annie Postma, dat is natuurlijk toch wel gemakkelijk, want dat is mijn plaatsvervanger. Dat is 

degene die hier ook prima kan voorzitten. Die maakt sinds september 2004 deel uit van deze raad. En dat 

is dus nu bijna tien jaar. We hebben je leren kennen, dat ben ik wel eens met wat hier staat: als een beetje 

een no-nonsenseraadslid. Maar misschien doet dit haar toch ook weer niet helemaal recht. Het is in ieder 

geval iemand die met een soort nuchterheid naar vraagstukken kijkt en ook een heel resultaatgerichte 

houding in het debat inneemt. Ze heeft een goede woordvoering, en een goede inhoudelijke inbreng gehad 

en is, naast dat ze ook commissievoorzitter is, plaatsvervangend voorzitter van de raad geweest. Ik heb 

dat nu een keer meegemaakt en ik zou zeggen: je merkt het verschil niet. 

Je hebt leiding gegeven aan de raadscommissie als Ruimte en Wonen en eigenlijk zou je kunnen zeggen 

dat er nooit tevergeefs een beroep op je wordt gedaan. Of het nu de kindergemeenteraad is of andere 

dingen die een beetje rondom het werk van de gemeenteraad zitten, je was altijd bereid om mee te helpen. 

Het toespreken van gasten in het stadhuis, afscheid nemen van raadsleden, echt iemand die een bredere 
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uitstraling heeft als raadslid en die natuurlijk ook een lange periode hier gezeten heeft voor GroenLinks. 

Annie, bedankt voor je inzet in de afgelopen tien jaar, en ik wens je heel veel succes met het vervolg van 

je loopbaan. En nu moet je naar voren komen, anders krijg je geen cadeautje. (Applaus) 

 

De heer Jager. Beste Dick, lang niet alle raadsleden ontvangen een lintje, maar als ze dit ontvangen, dan 

is dat vaak aan het eind van hun raadsperiode. Jij ontving echter bij de start van je raadslidmaatschap al 

een koninklijke onderscheiding. Men was in het koningshuis blijkbaar al ervan overtuigd dat je een 

excellent raadslid zou worden. Je trad aan bij de dualisering in 2002 en je hebt er dus drie raadsperioden 

op zitten. De laatste twee perioden fungeerde je als voorzitter van de raadscommissie Onderwijs en 

Welzijn. In die hoedanigheid was jouw belangrijkste doel om de vergaderingen zo kort mogelijk te 

houden, wat ik een geweldige eigenschap vind. En vooral op woensdag, als er gevoetbald werd. 

Karakteristiek voor jou was dat je de verslagen van de vorige vergadering niet ‘vaststelde’ maar 

‘arresteerde’. Rond je verjaardag nodig je de commissie graag uit om mee te gaan naar jouw Grand Café, 

maar dat is niet van jou, maar van je kinderen, heb ik begrepen. Maar de laatste jaren was je in de 

commissie Financiën en Veiligheid woordvoerder van je fractie over veiligheidszaken. Helaas kreeg je 

steeds meer te kampen met lichamelijke problemen. Ik denk dat het voor jou ook wel goed is dat het er nu 

op zit. We wensen je de rust toe die je nodig hebt en ook verder herstel en we danken je heel hartelijk 

voor je bijdrage in deze gemeenteraad. Dank je wel. (Applaus) 

 

Rolf Koops. Je bent maar kort raadslid geweest. Je trad aan in 2012, toen jouw fractie deel ging uitmaken 

van het college. Jij nam plaats in de raadscommissies Beheer en Verkeer en Werk en Inkomen. Belangrijk 

voor jou was een goede relatie van de gemeentelijke overheid met burgers en ondernemers. Je hebt in dat 

kader een initiatiefvoorstel op je naam staan met de prachtige naam De Onderwijspropeller. Daarin vraag 

je aandacht voor verbinding van met name techniekonderwijs en grote projecten in Groningen, zodat 

jongeren de kans krijgen om de broodnodige praktijkervaring op te doen die aansluit bij hun opleiding. 

Diezelfde drive valt te herkennen in jouw inzet voor het project Let’s Gro. Geef ruimte aan 

maatschappelijke initiatieven, waardeer die en sluit daarbij aan als overheid. Op dit moment gaat jouw 

weg een andere kant op. We wensen je daarbij al het goede toe. (Applaus) 

 

Wim Moes. Wel even bij de les zijn. Helaas moet jij er na één raadsperiode alweer mee ophouden; een 

andere, belangrijke functie in het onderwijs in Stad kwam op je weg en die valt niet goed met het 

raadslidmaatschap te combineren. De keuze zal je vast niet gemakkelijk gevallen zijn, want je deed het 

raadswerk met de nodige passie. Je was nadrukkelijk aanwezig in het debat en genoot daar ook zichtbaar 

van. In de commissie Beheer en Verkeer hield je je bezig met duurzaamheid, BORG en een hondenpark, 

maar ook samen met anderen met de Zuidelijke Ringweg. In Financiën en Veiligheid was jij één van de 

veiligheidswoordvoerders van je fractie. De stevige ideologische discussie over de inzet van preventief 

fouilleren en cameratoezicht in het A-kwartier met de fracties van GroenLinks en SP ging je niet bepaald 

uit de weg. Wim, bedankt voor je bijdrage aan deze raad. Veel succes met je nieuwe functie en wellicht 

zien we elkaar nog eens een keer als toehoorder in deze raadzaal terug. Dank je wel. (Applaus) 

 

Gabriëlle Copini-van der Meulen. Jij kwam in 2010 als Van der Meulen in de raad en vertrekt nu als 

Copini. Je bent in de afgelopen periode getrouwd en ook nog eens moeder geworden. Dat laatste 

betekende dat je er ook nog een tijdje tussenuit bent geweest als raadslid. Van januari tot en met mei 2011 

ben je vervangen door Arend Jan Wonink. Als raadslid was je actief in de commissie Onderwijs en 

Welzijn, waar je vooral het onderdeel Sport in de gaten hield, en je zat ook in de commissie Beheer en 

Verkeer, speciaal voor het deel Beheer. Je zette je in voor verduurzaming, en je was verder rond het 

evenementenbeleid een hartstochtelijk pleitbezorger voor een bruisende stad. Via een initiatiefvoorstel 

heb je je sterk gemaakt voor een kinderkermis op de Ossenmarkt. Helaas leverde de gevraagde pilot niet 

het resultaat op dat jij zo graag gezien had. Bedankt voor je inzet en succes gewenst, ook gezien de komst 

van jullie tweede kind. Of verklap ik nou iets? (Applaus) 

 

Arjen Nolles. Even kijken. Daar zit hij. Ja ja, ik zie het wel. Je bent vorig jaar in de raad gekomen ter 

vervanging, eerst tijdelijk, later definitief, van Lisette van der Vegt, die er helaas mee moest stoppen. In 

de korte periode van jouw raadslidmaatschap bezette jij toch twee zware commissies, te weten Ruimte en 

Wonen en Beheer en Verkeer. Je maidenspeech hield je in juni vorig jaar over de hele rits aan 

bestemmingsplannen die toen passeerden. Helaas komt er nu al weer een eind aan je werk als raadslid. 

Onze dank voor jouw inspanningen en je werk in deze raad, Arjen. (Applaus) 
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Jos van Rooij. Jos, traditiegetrouw heb jij als lid van Student en Stad slechts twee jaar in de raadsbankjes 

gezeten. Studenten worden immers geacht ook nog te studeren. Daar heb ik het laatst even met je over 

gehad. Jij kwam halverwege de periode binnen als opvolger van Rebecca Krüders. Maar al daarvoor was 

je actief als fractiemedewerker en woordvoerder in verschillende commissies. De grote punten van jouw 

partij, studentenhuisvesting en weerstandsvermogen, heb jij met verve uitgevent, maar in het spoor van 

jouw voorgangers heb je er alles aan gedaan om te laten zien dat Student en Stad geen one-issuepartij is. 

Jij wil ook niet horen dat gesproken wordt over de ‘studentenpartij’. Juist de verbinding met Stad vind jij 

heel erg wezenlijk. En dat jij je niet alleen voor jouw smaldeel wilt inzetten, maar ook voor de raad als 

geheel, is gebleken toen jij je bereid toonde om ook nog commissievoorzitter te worden. Een hele 

opoffering voor iemand van een eenmansfractie. Maar je ging er helemaal voor en zoals je groeide in je 

rol als raadslid, groeide je ook in je rol als commissievoorzitter. En als zodanig werd je ook heel 

algemeen gewaardeerd. Ik wil je hartelijk danken voor je inbreng en ik wens je heel veel succes bij het 

vervolgen van je studie. (Applaus) 

 

Jan Spakman. Beste Jan, twee raadsperiodes heb jij erop zitten. En de laatste was voor jou niet de 

gemakkelijkste. Toen er problemen kwamen in jouw partij kreeg jij ineens de zware verantwoordelijkheid 

om als nieuwe fractievoorzitter weer rust in de gelederen te brengen. Geen sinecure, maar naar verluidt 

ging jou dat goed af. Maar het betekende wel een nog zwaardere belasting, nog meer werk, nog meer 

avonden van huis, en je voelde dat dit niet te lang zo moest blijven. Daarom gaf je duidelijk aan dat je niet 

langer deze functie wilde bekleden dan strikt noodzakelijk was. Je was blij dat je in Erica een waardige 

opvolger vond. Wat het voor jou deze periode ook anders maakte dan de vorige, was dat jij voorzitter 

werd van twee belangrijke raadscommissies: Financiën en Veiligheid en Cultuurverandering. Vooral voor 

die laatste voelde jij je inhoudelijk en procesmatig erg verantwoordelijk. In 2010 schreef jij een brief aan 

het college waarin je vroeg om een regelmatige update met betrekking tot het veranderingsproces. Daar 

gaf je ook heel duidelijk bij aan welke thema’s daarin steevast aan de orde moesten komen. Deze brief 

van jou heeft geleid tot een hele rits ‘stand van zakenbrieven’ van het college, waardoor de 

raadscommissie goed de vinger aan de pols kon houden. Ook het proces richting afsluiting van het 

veranderingsproces en opheffing van de genoemde commissie heb jij nadrukkelijk begeleid met 

belronden en memo’s. Maar goed, je was niet alleen voorzitter, je was ook nog gewoon raadslid, waarbij 

Beheer en Verkeer jouw portefeuille was. Je richtte je op duurzaamheid, waar je ook beroepsmatig 

expertise op hebt, en op bijvoorbeeld de Zuidelijke Ringweg. Je loopbaan als raadslid heb je mooi 

afgesloten met een initiatiefvoorstel op het snijvlak van duurzaamheid en verkeer, namelijk over ‘de 

eerlijke brommer’. Jan, heel hartelijk bedankt voor je inzet. (Applaus) 

 

Max Blom. Max, voor jou was het een hard gelag vorige week, dat je fractie een negatieve uitslag te 

verwerken kreeg, met als gevolg dat we, misschien wel voorlopig, afscheid van je nemen. In de zomer 

van 2010 kwam je in de raad als opvolger van Betty de Boer, die toen naar de Tweede Kamer vertrok. 

Vooral in de raadscommissie Ruimte en Wonen heb jij je bijdrage geleverd, onder andere in de vele 

discussies over Meerstad en de ontwikkeling van het Suikerunieterrein. Je deed dat op onverstoorbare 

wijze en liet je niet door interrupties van anderen van de wijs brengen. 

Wie jou via Twitter volgt, kan daaruit opmaken dat je een hartstochtelijk fan van FC Groningen bent. Je 

steekt je mening over het vertoonde spel of de individuele kwaliteiten van de spelers niet bepaald onder 

stoelen of banken. Maar dat hoort ook bij een echte supporter. Max, onze dank voor je inzet voor deze 

raad. (Applaus) 

 

Martin Verhoef. Martin, jij kwam de afgelopen periode nieuw in de raad als tweede man, nou ja, als 

eerste ‘man’, van de ChristenUnie. Terwijl je in eerste instantie een wat verlegen indruk maakt, dat is de 

eerste persoonlijke kwalificatie die ik aan iemand geef, heb je je toch laten kennen als een raadslid dat 

staat voor zijn zaak en er niet voor terugschrikt om kritische vragen te stellen. En daar dan ook 

vasthoudend in is. Vooral ten aanzien van sporthal De Wijert hield je het college strak bij de les. Tijdens 

de laatste raadsvergadering op 19 februari diende je nog een motie in, samen met GroenLinks, om op te 

komen voor de belangen van de hele wijk De Wijert. Je hebt twee initiatiefvoorstellen op je naam staan, 

namelijk ‘De pas erin!’, een pleidooi voor de invoering van een sportpas voor Groningse jongeren, en 

samen met Inge ‘Graffitikunst’, een pleidooi om graffitikunstenaars in te schakelen om gemeentelijke 

objecten zoals fietstunnels leuker te maken, kunstzinniger te maken. Helaas moest je, gezien je drukke 

baan als leidinggevende bij het UMCG, het na één raadsperiode voor gezien houden. Bedankt en al het 

goede gewenst voor de toekomst. (Applaus) 
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Mohn Baldew. Beste Mohn, sinds 2006 maak jij deel uit van deze raad en in die tijd heb je je als 

financieel geweten van de raad ontwikkeld. Vooral de discussies met voormalig wethouder Karin Dekker 

zal menigeen zich nog herinneren. Of het nu om het weerstandsvermogen ging of om het 

risicomanagement, je wist vaak de vinger op de zere plek te leggen en op die manier ook veranderingen 

tot stand te brengen. Een mooi voorbeeld daarvan is de verbeterde voorspelling van het rekeningresultaat, 

al zijn die resultaten de laatste jaren nogal wat lager geworden, maar dat heeft een andere oorzaak. 

Vanwege je financiële deskundigheid was je ook een vraagbaak voor vele raadsleden van diverse fracties 

en die rol vervulde je met verve. Zo deed je in het verleden meerdere keren de woordvoering over een 

financieel onderwerp, niet alleen namens je eigen fractie, maar ook namens Geert Spieker van de 

Stadspartij, die jou dat blind toevertrouwde. Je bent ook prominent lid geweest van de 

Rekenkamercommissie en van het auditcomité, waarvan je de laatste jaren voorzitter was. Dat gaf je mooi 

de gelegenheid om met andere deskundigen, zoals de accountant, de concerncontroller en de wethouder 

de degens te kruisen, ook al leidde dat er wel eens toe dat andere raadsleden in het auditcomité moeite 

hadden om de discussie nog te volgen. Mohn, je slaat nu andere wegen in. Naast je werk bij het 

Noorderpoortcollege doe je nog tal van andere zaken: commissariaten, je eigen bedrijf. We bedanken je 

voor je inzet en wensen je veel succes met je andere activiteiten. (Applaus) 

 

Jacob Bolhuis. Jacob, dat de raad tegenwoordig papierloos werkt en daarmee de papieren stukkenstroom 

drastisch heeft ingekort, hebben we eigenlijk aan jou te danken. Jij was het die al in de vorige 

raadsperiode, in het najaar van 2009, met het initiatiefvoorstel kwam om te kijken naar de mogelijkheden 

van het papierloos werken via een e-reader. Toen niet lang daarna de iPad op de markt verscheen, raakte 

alles in een stroomversnelling en nu werkt de raad al bijna twee jaar papierloos, behalve de voorzitter. Je 

hebt meerdere initiatiefvoorstellen ingediend in de acht jaar dat je voor de Stadspartij in de raad zat, zoals 

de invoering van snelheidsdisplays in 30 km-gebieden en een initiatief om via een slimme methode 

minder milieuvervuilende inkt in de gemeentelijke printers te gebruiken: initiatiefvoorstel Ecofont. Waar 

je in de eerste vier jaar in de raad, nog een beetje door ziekte overschaduwd, je weg moest vinden, heb je 

in je tweede periode volop mee gedebatteerd en meegedaan. Daarnaast ben je ook actief met allerlei 

buurtactiviteiten in Kostverloren, de wijk waar je woont. Ook komt er op het Cibogaterrein een zeer 

opvallend gebouw tevoorschijn, het Infoversum, en ook daarvoor heb je je volop ingespannen. Jacob, 

bedankt voor je bijdrage aan deze raad en we hopen dat je je ook de komende jaren volop voor de stad 

blijft inzetten. (Applaus) 

 

Simone Brouwer. Daar zit ze. We hebben eigenlijk maar kort kunnen genieten van jouw aanwezigheid in 

deze raad. Op 26 september vorig jaar werd je benoemd als opvolger van de naar Den Haag vertrokken 

Randy Martens. Je hield je maidenspeech over de studentenhuisvesting, een onderwerp dat de afgelopen 

tijd behoorlijk aan de orde is geweest, vooral in de raadscommissie Ruimte en Wonen, waar je deel van 

uitmaakte. Het is bekend dat je uit een politiek nest komt en we hopen dat dit niet het einde betekent van 

jouw politieke carrière en dat we je, hier of elders, nog eens terugzien. Het ga je goed, Simone. (Applaus) 

 

Marloes Dekker. Marloes, jij maakt de bewuste keus om na vier jaar niet terug te keren in de raad en daar 

hebben we, hoe jammer dat ook is, wel begrip voor. Ergens tijdens deze raadsperiode heb je ervoor 

gekozen om voor jezelf te beginnen en samen met anderen heb je het jongerenproject Jimmy’s uitgerold 

in het land, en niet zonder succes. In de raad was je namens je fractie woordvoerder op met name de 

onderwerpen Cultuurnota en het Groninger Forum. Je diende in 2011 samen met Erica en Roeland een 

initiatiefvoorstel in over crowdfunding, met ideeën om particulieren te laten investeren in cultuur. 

Daarnaast was je lid van de Rekenkamercommissie en heb je bijgedragen aan de 

Rekenkameronderzoeken naar de krachtwijken, naar de reorganisatie bij de dienst SOZAWE en naar 

samenwerkingsverbanden. Ook zocht je actief de burgers in deze stad op om van hen te horen hoe zij 

tegen de zaken aankeken. Ook aan het festival Let’s Gro heb jij je steentje bijgedragen door je 

lidmaatschap van de klankbordcommissie. Bedankt voor je inzet en veel succes met de verdere uitrol van 

Jimmy’s. (Applaus) 

 

Ik ben aangeland bij Bea Enting. Hè, dat klopt wel. Je kwam in november 2012 in de raad, toen je 

Roeland van der Schaaf opvolgde die toen wethouder werd. Dat betekent dus dat je maar korte tijd deel 

hebt uitgemaakt van deze raad en dat is wel jammer. Overigens was je niet helemaal nieuw voor de 

raadsleden omdat je daarvoor al enkele jaren lijstopvolger was in de raadscommissie Onderwijs en 

Welzijn en je hebt ook daar het woord gevoerd namens je fractie. Je had graag nog een periode door 
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gewild, en met de drive en inzet waarmee je je in de discussies over de decentralisaties mengde, hadden 

we je dat graag gegund, maar helaas hebben de kiezers anders besloten. Overigens is er kans dat je straks 

toch weer in de raad komt, maar dat hangt even af van de collegeonderhandelingen; dat zullen we dus 

moeten afwachten. Bedankt voor je bijdrage aan deze raad. (Applaus) 

 

Bernard Koops. Je was van 2002 tot 2010 al raadslid, maar toen Jan Seton in oktober 2012 wethouder 

werd, kwam jij terug in de raad en pakte de zaken op alsof je er nooit weg was geweest. Goed voorbereid, 

degelijke bijdragen en altijd een financiële vinger aan de pols. Als de term SMART valt, wordt er 

automatisch naar jou gekeken. In de raadscommissie Financiën en Veiligheid werd dankbaar 

gebruikgemaakt van jouw financiële kennis en je had natuurlijk ook aan Mohn Baldew een goede 

compagnon. En er was, ook al waren er verschillen van opvatting, toch wel een goed gemeenschappelijk 

denken over het gemeentelijk weerstandsvermogen. Je maakt nu plaats in de raad voor jong talent, wat je 

eigenlijk al eerder deed. Bedankt voor je inzet en het ga je goed. (Applaus) 

 

Robert Prummel. Ik zal het even bekijken. In 2008 werd je tijdelijk benoemd als raadslid en op 

25 februari 2009 werd je definitief lid van de raad en fractievoorzitter van de Stadspartij, als opvolger van 

Geert Spieker. Je zult je vooraf ongetwijfeld een andere voorstelling hebben gemaakt van de 

kandidaatstelling vorig jaar december van de Stadspartij. Dit leidde ertoe dat jij besloot je terug te 

trekken. Daaruit blijkt ook hoe hard politiek kan zijn. Meerdere fracties hebben dat natuurlijk ervaren, de 

hardheid van de politiek. 

Robert, met verve heb je het standpunt van de Stadspartij over het Groninger Forum in de raad naar voren 

gebracht. Het maakte niet zoveel uit waar de discussie eigenlijk over ging, jij wist altijd wel weer een 

bruggetje te maken naar het Forum. Ook je pleidooi voor een Studentencampus roept natuurlijk bij de 

raadsleden warme en minder warme gevoelens op. Ik denk dat met name Jos daar altijd ook wel een goed 

gevoel bij had. Dat was altijd een benadrukking van jouw opvatting over hoe de verhouding tussen 

Stadjers en studenten qua wonen georganiseerd moest worden. Ook mocht je je bijdragen graag met 

veelal historische citaten opleuken. Daardoor lukte het jou ook vaak om in de krant te komen met 

oneliners, die heel goed aangaven waar je stond en wat je voelt. Je zult het ongetwijfeld spijtig vinden dat 

vandaag je raadslidmaatschap eindigt, je had het graag nog wat langer gedaan. We hebben daar samen 

ook over gesproken een keer, een terugblik, maar ‘elk nadeel heb z’n voordeel’ en het betekent wel dat je 

wat meer rust krijgt en dat het waarschijnlijk voor je gezondheid niet verkeerd zal zijn. Robert, zeer 

bedankt voor je inzet. Het ga je goed. (Applaus) 

 

Wim Maat. Je hebt slechts kort deel uitgemaakt van deze raad, als vervanger van de zieke Gerard 

Offerman. Het leek erop dat je wel terug zou komen in de raad, maar door het systeem van 

voorkeurstemmen val je nu toch buiten de boot. In de korte tijd als raadslid maakte je deel uit van de 

raadscommissies Ruimte en Wonen en Beheer en Verkeer. Je hebt je vooral veel beziggehouden met de 

plannen voor de Zuidelijke Ringweg en namens je fractie daarover veel met omwonenden 

gecommuniceerd. We bedanken je zeer voor je inzet en wie weet zien we je hier nog terug, bijvoorbeeld 

als lijstopvolger in een van de commissies. Hartelijk dank. (Applaus) 

 

Jarig Sipma. Al in 2002 kwam je als student in de raad voor Student en Stad. Samen met Edwin Bouma 

was je toen twee jaar lang het gezicht van deze fractie. In september 2012 kwam je opnieuw in de raad, 

nu voor de VVD-fractie en als opvolger van Arno Rutte, die naar de Tweede Kamer vertrok. Je was lid 

van de raadscommissies Ruimte en Wonen en Werk en Inkomen en op soms onnavolgbare wijze deed jij 

je woordvoeringen, vooral wanneer het ging over de op handen zijnde decentralisaties. Je liet je daarbij 

niet van de wijs brengen. Jarig, je gaat deze mooie stad verlaten, een andere weg inslaan en we wensen je 

daarbij heel veel succes. (Applaus) 

 

En ‘last but not least’ Jan Evenhuis. Beste Jan, als we jouw raadsperiode helemaal zouden moeten volgen, 

dan halen we het buffet niet. Al sinds 1982 maak je deel uit van het stadsbestuur, dus al 32 jaar lang. 

Sommige raadsleden van nu waren toen nog niet eens geboren. Terwijl het steeds meer tendens wordt om 

slechts één periode raadslid te zijn en dan weer wat anders te gaan doen, was jij niet weg te slaan. Als het 

al geprobeerd werd je nu toch maar eens te laten plaats maken voor een jongere garde, dan was daar jouw 

vaste achterban die jou weer hoog op de lijst wist te krijgen. In de pers leverde jou dat de bijnaam 

Houdini op. Maar nu gaat het er dan toch van komen. We nemen afscheid. Ook nu krijg je een 

verkiesbare plaats, maar de kiezer besliste anders. 



 

Bijlage - 26 03 14 Groningen Raad

153

 

 

8 

Jan, we gaan niet helemaal terug naar 1982, toen je in de raad kwam. Dat is helemaal niet nodig, want de 

afgelopen vier jaar leveren genoeg stof op om te memoreren. En niet alleen als het gaat om jouw optreden 

als nestor, al zal dat wel het eerste zijn wat genoemd zal worden als jouw naam valt. Dat jij altijd een 

mooie speech houdt bij de afscheidnemende raadsleden, wethouders en burgemeesters, dat je een mooi 

verhaal vertelt over hun leven, de kinder- en jeugdjaren, met babyfoto’s, waarvoor je fractiemedewerker 

Berend de Boer en medewerkers van de griffie ook even uren aan het werk zette om het goed uit te 

zoeken. Trouwens, tijd speelde voor jou sowieso nauwelijks een rol. Als jouw fractie nog maar een paar 

minuten spreektijd had en een collega nog een belangrijke woordvoering had te doen, ging jij rustig in je 

bekende ‘grootvader vertelt’-pose zitten, die ken ik zelf ook overigens, en dan nam je uitgebreid de tijd 

om de collega’s in de commissie en de mensen op de publieke tribune te vermaken met verhalen uit de 

oude doos. En de voorzitter had dan natuurlijk het nakijken. Dat jij als nestor van de raad toch altijd jong 

van geest bent gebleven, heeft vast te maken met het feit dat je portefeuilles had waarin de jeugd een heel 

belangrijke rol speelt, Sport, Onderwijs. Als woordvoerder in de commissie Onderwijs en Welzijn droeg 

jij beide onderwerpen altijd een zeer warm hart toe. In de commissie Beheer en Verkeer heb je furore 

gemaakt als hartstochtelijk pleitbezorger van de zogenaamde Translohr als alternatief voor de RegioTram 

die het toenmalige college voor ogen had. Toen uiteindelijk het hele tramgebeuren werd afgeschoten was 

er voor jou in Beheer en Verkeer niet veel meer te doen en heb je de portefeuille snel overgedragen aan 

Rolf Koops. 

Jan, het is haast niet voor te stellen, een gemeenteraad zonder jou, maar het gaat nu toch echt gebeuren. 

Heel erg bedankt voor je jarenlange inzet. Ik wens je het allerbeste. Het ga je goed. (Applaus) 

 

Ik ga nu iets doen wat degene die ik ga noemen vervelend vindt, maar ik ga het toch zeggen. Het is de 

laatste vergadering van onze gemeentesecretaris. Ik ga daar geen grote toespraak aan wijden, maar ik vind 

het toch belangrijk. Bij de volgende vergadering zal de nieuwe gemeentesecretaris zitten. Dan is hij nog 

wel hier aanwezig, maar dat is een mooie overdracht, passend bij zijn manier van hoe processen correct 

moeten verlopen. Ik zou toch namens mezelf en ik denk ook wel namens jullie en het college ontzettend 

veel waardering willen uitbrengen voor Maarten Ruys, die in deze veranderfase van het gemeentelijk 

apparaat, in mijn ogen een zeer belangrijke rol heeft gespeeld. Maarten, bedankt. (Applaus) 

 

5. Toespraak van de plaatsvervangend voorzitter (namens de vertrekkende raadsleden) 

 

De VOORZITTER: Dan komt er nu een toespraak van mijn plaatsvervangend voorzitter, Annie Postma. 

Annie, neem het woord. 

 

Mevrouw POSTMA (Plaatsvervangend voorzitter): Voorzitter, dank u wel. Ik beloof dat hij iets korter is 

dan de vorige. Voorzitter, het is mij een eer en een genoegen, zoals dat heet, om hier het woord te voeren 

namens de afscheidnemende raadsleden en om te beginnen wil ik u, als voorzitter, namens hen bedanken 

voor de woorden die u net als voorzitter van de raad tot ons gesproken hebt. Na mij, en ook ik sta daar 

maar even bij stil op dit moment, spreekt onze nestor ons voor de laatste keer op zijn eigen onnavolgbare 

wijze toe. Ik ga verder geen van de vertrekkers bij naam noemen, maar ik denk dat u het mij niet kwalijk 

neemt dat ik voor nestor Jan Evenhuis een uitzondering maak. Na 32 jaar, we hebben het net gehoord, zit 

zijn carrière als raadslid erop. En Jan, ook namens alle andere vertrekkers, danken we jou voor je 

jarenlange bijdrage aan het stadsbestuur. Maar niet alleen Jan Evenhuis en ik stoppen ermee. We hebben 

het net gezien, morgen zal ongeveer de helft van deze raad worden ververst. Sommigen van ons 

vertrekken vrijwillig, u zei het ook al, anderen door beslissingen van hun ledenvergadering of de kiezer. 

Een enkeling leeft nog in de hoop binnenkort alsnog te kunnen terugkeren in de raad. Vanaf deze plaats 

wil ik alle herkozen en alle nieuw gekozen raadsleden van harte feliciteren. 

Voorzitter, - en ook dat zei u net al - er is veel gebeurd de afgelopen vier jaar. Ik heb mijn collega-

vertrekkers gevraagd naar hun visie op de afgelopen jaren en op de nabije toekomst. Ik heb een waslijst 

aan suggesties gekregen voor mijn toespraakje en ik hoop dat ik iedereen een beetje recht kan doen. Maar 

wanneer ik naar de opmerkingen kijk die ik toegestuurd heb gekregen, dan is dat een van de terugkerende 

onderwerpen: een onrustige periode is het geweest de afgelopen vier jaar. Natuurlijk is dan de val van het 

vorige college in 2012 een van de meest prominente gebeurtenissen, maar ook het vertrek van onze vorige 

burgemeester Peter Rehwinkel wordt vaak genoemd. De bezuinigingen en de onrust daardoor, de vele 

veranderingen in de gemeentelijke organisatie, de schermutselingen met de provincie, de vele wisselingen 

in de raad, ook net al eerder genoemd. Veel van mijn collega’s hebben ook teruggekeken op hun eigen 

functioneren, de kwaliteit daarvan, op hun eigen rol en hun positie en trekken daar soms ook lessen uit 

voor hun opvolgers. Dan is er kritiek op het eigen functioneren: de waan van de dag, het bezig zijn met de 
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media, social of niet, met incidentjes, met de korte termijn. En soms met de angst om ‘nee’ te verkopen. 

Maar er wordt ook gewezen op burgers die het raadsleden soms heel moeilijk maken. Die niet accepteren 

dat hun wensen niet volledig en hier en nu worden ingewilligd. De manier van vergaderen wordt 

genoemd. Houd het bij de hoofdlijnen, bepaal als raad zelf de agenda. Er wordt gewezen op de werkdruk, 

de balans tussen privé en raadswerk en op het relatief hoge aantal raadsleden dat deze periode tussentijds 

is gestopt, maar ook op de goede sfeer en de collegialiteit. En uiteindelijk overheerst dat iedereen het zo 

geweldig heeft gevonden om zo betrokken te zijn geweest bij de stad. Ook voor mij persoonlijk geldt: het 

is een van de leukste dingen die je kunt doen in je leven en ik ben eerder verbaasd dat er mensen bestaan 

die géén raadslid willen worden. 

Naast een terugblik op hun eigen positie en rol spraken veel collega-vertrekkers zich ook uit over de 

relatie tussen de gemeente en haar inwoners, tussen kiezer en gekozene. De vertrouwdheid en de 

vanzelfsprekende omgang van burgers met hun democratische systeem is heel erg veranderd. Gelukkig 

kwamen de dramatische voorspellingen over de lage opkomst bij de verkiezingen van vorige week niet 

uit. Maar de trend naar beneden is op veel plaatsen toch doorgegaan. Voorzitter, kritiek op en discussie 

over de lokale democratie leidt tot verbetering ervan, maar wanneer mensen zich aan het systeem gaan 

onttrekken, kan het leiden tot de ondergang ervan. Ieder van ons is doordrongen van de noodzaak tot 

verandering. Dat klonk door in het duidingsdebat van afgelopen maandag en we hebben daar ook de 

afgelopen periode al vaak over gesproken, bijvoorbeeld in die al eerder genoemde commissie 

cultuurverandering en we hebben ook een voorzichtige poging tot veranderingen gedaan met het 

succesvolle Let’s Gro-festival. 

Ook over de rol van raadsleden daarin hebben veel van mijn collega’s nagedacht en dan zoeken velen het 

in de richting van het versterken van de positie als volksvertegenwoordiger. Natuurlijk zijn wij al heel 

vaak buiten het stadhuis te vinden, maar nog te vaak als verkoper van bestaande structuren, als degene die 

de oplossing al kent of als brenger van het goede nieuws uit het collegeprogramma. Raadsleden zullen 

nog meer de verbinding moeten organiseren, relaties moeten leggen buiten het stadhuis. Samen met 

mensen oplossingen bedenken, niet alleen een coalitie in het stadhuis en op het stadhuis sluiten, maar ook 

een coalitie met de samenleving. Voorzitter, zelf verbaas ik me regelmatig over het gebrek aan kennis bij 

veel inwoners over hoe onze democratie werkt. En juist in de aanloop naar de verkiezingen merk je dat 

weer eens. Of je zomaar lid van een politieke partij kunt worden, of raadsvergaderingen eigenlijk 

openbaar zijn, wat het verschil is tussen een wethouder en een raadslid, wat de gemeente wel of niet 

regelt en waarom. Het is vaak volstrekt onbekend. Ik denk dat het goed zou zijn dat zeker onze jonge 

inwoners bijvoorbeeld op school nog meer met dit onderwerp in aanraking zouden komen. En dat kan 

gaan van echte lessen staatsinrichting tot uitjes naar de open dag van de brandweer. We hebben de burger 

consument gemaakt van gemeentelijke producten en voorzieningen en het wordt tijd dat al die inwoners 

van de stad zich weer mede-eigenaar gaan voelen van de gemeente en haar instellingen. Wij als raad 

kunnen daar zeker ook een bijdrage aan leveren, misschien een bescheiden bijdrage, maar ook 

bijvoorbeeld door activiteiten als de kindergemeenteraad, het Gast van de Raadproject, of voortzetting 

van de succesvolle open dagen die we in het verleden hebben gehad. En ga vooral in op de verzoeken om 

op scholen en andere instellingen gastlessen te komen geven. 

Voorzitter, ik hoop dat de nieuwe raad deze zoektochten met grote vasthoudendheid zal vervolgen, naast 

al die andere dingen die de komende tijd op hen afkomen. Ik noem alleen maar de decentralisaties, de 

kerntaken- of kerndoelendiscussie, de financiële situatie die moeilijk blijft en een mogelijke herindeling. 

Voorzitter, ik ga afronden met het bedanken van een hele reeks mensen. Uiteraard begin ik met de bodes, 

die duizend dingen regelen van klein tot groot. Vaak onzichtbaar, onmerkbaar en op de achtergrond en 

alleen daarom al verdienen zij het om als eerste genoemd te worden. Dank aan de griffie, die na een 

onrustige periode nu zo goed functioneert en voor wie ik ook van anderen veel waarderende woorden heb 

gehoord. Dank aan alle medewerkers van de gemeente Groningen, die ook een onrustige periode 

doormaken, met bezuinigingen, inkrimpingen en reorganisaties. Velen van hen hebben ons geholpen bij 

ons werk en ik heb zelden meegemaakt dat dit niet op een vriendelijke, welwillende en goed 

geïnformeerde manier ging. Dank ook aan onze publieke tribune, ook daar vaak veel medewerkers, maar 

ook een aantal vaste gasten van buiten het stadhuis en insprekers die ons éénmalig kwamen toespreken. 

Ook de pers had een vaste plek. En hoewel zij natuurlijk vaak net het verkeerde raadslid citeren, of er 

weer eens niets van begrepen hebben, hebben we hen hard nodig, om verslag te doen van ons werk en dat 

te controleren. Dank aan de beide colleges die deze periode aan het roer hebben gestaan. Ondanks die 

periode in het najaar van 2012, is de samenwerking tussen raad en college, tussen raadsleden en 

collegeleden het grootste deel van de tijd prima geweest. Dan heb ik de schoonmakers van het stadhuis 

nog niet genoemd, de notulisten van onze vergaderingen, de fractie-assistenten, al die gezinsleden die dat 
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raadslid op de meest onmogelijke tijden zagen vertrekken en thuiskomen. Voorzitter, het zal duidelijk 

zijn: raadslid ben je niet in je eentje. Er zijn zoveel mensen die daar een bijdrage aan leveren. Dank aan al 

die betrokkenen. Voorzitter, tot slot dank ik mijn collega’s, de vertrekkers en de blijvers, voor de 

jarenlange prettige samenwerking en wens ik de nieuwe raad veel succes. Dank u wel. (Applaus) 

 

6. Toespraak van de nestor van de raad 

 

De VOORZITTER: Het woord is aan de nestor van de raad. 

 

De heer EVENHUIS (nestor van de raad): Voorzitter, dank u wel. Ik kreeg net een groot applaus. Dank u 

wel. Ik dacht: op je hoogtepunt moet je stoppen! Dus toch nog een toegift, voorzitter. 

Voorzitter, het is me altijd een eer geweest vertrekkende raadsleden toe te spreken. Het zijn er 21, de 

meerderheid van de raad. Tussentijds vertrokken er al vijftien raadsleden. En dat heeft zich weer 

aangevuld. Omdat vandaag veel raadsleden vertrekken, zal ik het per persoon dus kort houden. De 21 

raadsleden die nu vertrekken, - ik kan het in volle eerlijkheid zeggen - zijn de aardigste mensen van deze 

raad. Trouwens een zeer goede raad. Een van de beste die ik in die 32 jaar heb gekend. Deze raad 

kenmerkte zich door een goede voorbereiding, goede argumentatie en goede voorstellen. 

Om het niet al te saai te maken, zal ik soms enige ondeugende opmerkingen maken. De raadsleden 

kunnen daar wel tegen. Zij zijn namelijk zeer ervaren. Ik blijf bij mijn traditie. Van elk vertrekkend 

raadslid noem ik als eerste het cadeau dat ik aanbied en als laatste de naam. Ik begin dus met een 

cadeautje. Mijn assistente is Inge Jongman. (Applaus) 

Inge pakt de cadeautjes, een voor een, en ze zal deze tonen en dan kunt u raden, mogelijkerwijs, over 

welke persoon ik het heb. Door deze hersengymnastiek blijft u hopelijk een beetje betrokken bij dit 

verhaal. Zangpedagogen Marthe Westers en José Zwerink, hier achter mij, met pianist Diederik Idema 

zorgen voor de muzikale omlijsting. Niet iedere keer, maar zo nu en dan. Daar gaan we dan! Inge, je mag 

wel even hier komen. Toon het maar even centraal, dan kan iedereen het zien. 

 

(Inge Jongman toont een kaart van Groningen) 

 

Dat is een kaart van Groningen. Zijn Afrikaanse vrouw heet Meskendakunama. Hij noemt haar 

Bernadette. Zij komt uit Burundi, de vroegere Portugese kolonie. Hij heeft drie kinderen: Laura, Jeron en 

Walda. Hij studeerde psychologie. Weet u het al? Hij was psychotherapeut en daarnaast taxichauffeur. 

Joost weet het! Hij reed veel voor NOVO. Hij is een bijzonder aardige man. Echt bijzonder aardig! Toch 

is hij een van de weinige raadsleden die publiekelijk in een grote zaal werd uitgefloten. Dat kwam omdat 

hij in Helpman en de Rivierenbuurt de Zuidelijke Ringweg verdedigde. Hij mag graag schrijven. Pas 

afgelopen vrijdagmiddag vernam hij dat hij niet terugkwam in de raad. Hij blijft actief voor zijn partij, 

deze man uit de vroegere buurplaats Garmerwolde. Hij had één bijzonderheid: hij fietste regelmatig naar 

een verkeerde bestemming. Ook als raadslid. Het kwam voor dat hij naar een school in Vinkhuizen moest 

en in Helpman aankwam. Daarom een kaart van Groningen voor Wim Maat. (Applaus) 

 

Een circusclown. Haar samenwerking met Jannie Visscher was perfect. Ook met wethouder Jan Seton 

kon zij zeer goed opschieten. Zij blonk uit in initiatieven. Kinderkermis, feestdiscussieavond over de 

afschaffing van de slavernij, de beweegtuin, in samenwerking met NOVO. Zij wil het bewegen 

stimuleren in samenwerking met de kinderopvang. Dat mag ook wel. Zij heeft namelijk een dochter. Er 

komt er binnenkort nog een en er komen er nog meer. Ja, ik kan het niet helpen. Zij is alweer zwanger. 

Dat betekent voor haar nachtbraken, soms, met een huilend kind. En daarna soms dommelen in de raad, 

het lot van een jonge moeder, waarbij Karin Dekker haar soms zelfs wakker moest maken. Een 

circusclown voor Gabriëlle van der Meulen. (Applaus) 

 

Een ketting met een slot. Hij heeft twee honden: Winston en Franklin. Zij zijn vernoemd naar twee 

beroemde politici uit de Tweede Wereldoorlog. En als we het over de oorlog hebben: zijn snor lijkt op die 

van Stalin. 

Hij ziet de toekomst zonnig in. Vaak is hij dan ook op stranden te vinden. Op Vlieland, maar vooral in 

Portugal. Hij is fan, je hoorde het al, van FC Groningen. Maar de kwaliteit van het spel kan hem 

momenteel niet erg bekoren. Daarom gaat hij in de toekomst voor de zekerheid hardlopen. Zijn grootste 

resultaat in de raad is het meehelpen aan het afschaffen van de verplichte erfpacht. Hij komt altijd op een 

brommer. Deze man die zich Blomsnor noemt. Voor de veiligheid van zijn brommer een 

veiligheidsketting met een slot voor Max Blom. (Applaus) 
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Een agenda. Zij valt uit deze raad. Maar ze wil toch graag door. Zij zit nu anderhalf jaar in de raad en zij 

heeft de smaak echt te pakken. Zij is ook heel flink. Zij had een baan op hbo-niveau, in het onderwijs. Ze 

zegde haar baan op en ging studeren. Zij is doctorandus en werkte als beleidsambtenaar sport, werk en 

onderwijs. Het leukst vindt zij de contacten die zij opdoet en de gesprekken die zij heeft om wat te 

bereiken. De raadsleden uit haar commissie sjouwden altijd achter haar aan. Zij organiseert het ene na het 

andere bezoek. Een echte PvdA’ster is ze ook. Optimistisch over de toekomst. In verband met het vele 

organiseren: een agenda voor Bea Enting. (Applaus) 

 

Een voetbal. Hij studeerde rechten. Is regiomanager Noord-Nederland van een grote club. Zijn twee 

zoons heten Marcel en Julius. Het raadswerk vond hij intensief en leerzaam. Hij kijkt er met heel veel 

genoegen op terug. Zijn vriendin heet Manja en ik kan eerlijk zeggen: zij is zijn grootste hobby. 

Natuurlijk ook omdat zij piloot is en hij graag veel reisjes wil maken. 

Hij moest even wennen aan de mores in de raad, maar nu heeft hij de spelletjes, de trucjes en de middelen 

door. Hij maakte enige initiatiefvoorstellen, onder andere de genoemde Onderwijspropeller, een aan te 

brengen koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Voor dit vroegere raadslid uit Tynaarlo een voetbal 

voor zijn zoons, voor de Drachtster Boys. Een voetbal voor Rolf Koops. (Applaus) 

 

Dan krijgen we nu even een lied. 

 

(José Zwerink zingt ‘Listen to the band’) 

 

De heer EVENHUIS (nestor van de raad): José, dank je wel. 

Een beertje. Zij kan heel mooi lopen. Ik kon het vanachter de stoel heel goed zien. Haar haren hebben 

steeds andere kleuren, dan zwart, dan blond. En altijd kort. Dan heeft ze wel iets van een Française. Een 

filmster. Ik ben zelf in Madras geweest, in de grote filmstudio’s van India. En wie liep daar ook? Deze 

persoon. In Bollywood. Zij weet veel van cultuur. Indrukwekkend. Een flinke dame, deze kenner van de 

cultuur in de stad en daarbuiten. Zij hield mooie betogen over cultuur. Zij deed twee studies, hbo en 

universitair. Zij is doctorandus in de algemene pedagogiek. Zij werkte bij de MJD en is nu een echte, 

zelfstandig ondernemer bij Jimmy’s in geheel Nederland. Haar werkplek is de trein. Op weg om jongeren 

te helpen. Zij wil de wereld een beetje beter maken. 

De raad beviel haar eigenlijk maar matig. Altijd maar mitsen en maren. Het schuurde, is haar eigen term. 

Zij houdt zelf niet van beren op de weg. Zij zoekt altijd naar dingen die wel kunnen. Daarom een beertje 

voor Marloes Dekker. (Applaus) 

 

Dat zijn twee bezems. Hij zat al eerder in de raad, van 2002 tot 2004. Hij is een Fries. Hij was voorzitter 

van de Friese studentenvereniging Bernlef. Hij heeft een liberale instelling. Hij zegt het zo: “Wat gij niet 

wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.” Dit is zijn levensmotto. 

Hij was zelf voor sloop van restaurant De Coendersborg. De bewoners wilden deze parel houden. Hij 

stemde voor behoud. Waarom? Citaat: “Ik ben volksvertegenwoordiger. Het gaat niet om mijn mening, 

niet om wat ik wil, maar het gaat om wat de bevolking wil!” 

Hij gaat nu wonen in Oldekerk, in een woonboerderij. In Noord dus, het noorden van de provincie. In 

Noord. Zijn zoontje heet Feije. Hij noemt hem dus: Feijenoord. Hij heeft een nieuw huis in Oldekerk, dat 

acht keer groter is dan zijn huidige woning. Veertig bij tien. Met zijn zoon Feijenoord wil hij dit huis 

schoonhouden. Daarom twee bezems voor Jarig Sipma en Feijenoord. (Applaus) 

 

Mooie bierglazen. Hij is een sportliefhebber in hart en nieren. Hij zat in het Nederlandse militaire 

basketbalteam. Hij richtte zelf de Groninger basketbalvereniging Het Noorden op; een club die nu weer 

gezond is. Met sportieve vrienden bezoekt hij wedstrijden van Barcelona, Manchester United en FC 

Groningen op training, op de Canarische Eilanden. Hij werkte in het verleden bij een bank. Zijn vrouw 

ook. Zij kregen verkering en werden dus een bankstel. 

Hij vertoeft vaak in Zandvoort. Hij woont daar zelfs deels. Zijn buurman daar is Johnny Kraaykamp. De 

toekomst ziet er zeer rooskleurig uit, zegt hij en met de gezondheid gaat het gelukkig ook weer goed. 

Waarschijnlijk krijgt hij een nieuwe heup. 

Zijn grootste resultaat: meewerken aan vier grote semi-topsporthallen in Noord, Zuid, Oost en West in de 

stad. Alleen die in Zuid is er nog niet. Hij is lid van een holding, waar ook Time Out in zit. Hij kent het 
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vak van biertapper als geen ander. Dus hij kan deze mooie glazen goed gebruiken. Voor Dick Jager. 

(Applaus) 

 

Een microfoon. Hij is kunstkenner. Hij is pandenbezitter, bourgondiër en veelweter. Zijn huis kent een 

grote bibliotheek en een prachtige verzameling voorwerpen, zoals postzegels. Toen ik bij hem op bezoek 

kwam, omdat ik hem getrouwd heb als ambtenaar van de Burgerlijke Stand, kreeg ik witte handschoenen 

aan om door zijn bibliotheek lopen. Elk jaar is hij op de TEFAF te vinden, de grootste kunstexpositie van 

Nederland, in Maastricht. De gerant offreert hem de beste wijn en de meest uitgelezen spijzen, ook voor 

zijn echtgenoot Gerard. Een beetje in de stijl van Oud Geld. Hij was fel tegen de tram. Hij was de grootste 

bestrijder van Karin Dekker. Als een soort Hannibal, die bij elke redevoering - de burgemeester zei het 

ook al - riep: “En toch zal Carthago verwoest worden!”, sprak hij: “En toch zullen Dekker en de tram van 

de kaart verdwijnen!” 

Grote staatslieden als Churchill en Nixon maakten ook fouten. Dat deed hij dus ook. Hij vergat om bij 

twaalf partijleden zeven stemmen voor zichzelf te tellen en te regelen. En dat was zijn exit. Hij is 

welhaast de grootste spreker uit de raad. Hij kan oreren als Kennedy, De Gaulle en professor Diepenhorst. 

Om het prachtige oreren niet te verleren; een microfoon om thuis door te oefenen voor Robert Prummel. 

Dank je wel. (Applaus) 

 

Een vliegtuig. Hij zit acht jaar in de raad. Hij was succesvol. Zijn snelheidsdisplay op de Helperzoom 

werd ingevoerd. Hij houdt van cultuur. Hij kan heel goed organiseren. Hij werkte mee aan het concert van 

de Rolling Stones in het Stadspark. Ook van Tina Turner. Hij is dan ook organisator van evenementen, 

theaterproducties en concerten. Hij is tegen het Forum, want het geld dat daarin gaat, gaat af van andere 

instellingen. Zo is zijn analyse. Hij houdt van de Groninger historie. Hij zal zich geen moment vervelen. 

De raad deed hij met veel plezier. Zijn nieuwe levensinvulling zal hij ook met veel plezier gaan doen. Hij 

is ook piloot. Hij vloog vanuit Eelde nationaal en internationaal. Naar Frankrijk bijvoorbeeld. Hij is zelfs 

bestuurslid nu van een vliegclub. Daarom een vliegtuig voor Jacob Bolhuis. (Applaus) 

 

Een Connexxion-bus, komt eraan. Hij is een verkeersdeskundige bij uitstek. Hij leefde alsof hij uit twee 

personen kon bestaan. De ene persoon leeft in Groningen, is daar volksvertegenwoordiger en zit nog in de 

gemeenteraad. En de andere zelfde persoon woont in Den Haag, werkt op het ministerie van Verkeer en 

Waterstaat, in de top. Hij is zelfs voorzitter van de medezeggenschapsraad van het ministerie. De 

gemeente Groningen heeft en had enige gemeenschappelijke projecten met het ministerie, zoals de tram 

en de Zuidelijke Ringweg. Hij was vanuit zijn professie bij beide projecten betrokken. En buitengewoon 

kritisch, met name tegenover de tram. Absolute opmerkingen schuwde hij niet. De tram wilde hij niet. De 

beurs, vandaar het cadeau, wel. En als de politiek in de gemeente Groningen daar niet de stekker uit had 

getrokken, dan had het ministerie het gedaan, volgens hem. Dat zei hij dan met grote woorden, deze 

muziekliefhebber in hart en nieren. Miranda van Kralingen is zijn vriendin. Een Connexxion-bus voor 

Gerard Offerman, die er niet is. Vandaar dat de bloemen later worden bezorgd. (Applaus) 

 

Dan krijgen we nu even een lied. 

 

(José Zwerink zingt ‘Kuieren’) 

  

De heer EVENHUIS (nestor van de raad): José, dank je wel. 

Dan: een camera. Hij is links en liberaal. Links en liberaal, dat gaat dus samen. Hij is daarvan het bewijs, 

dit betrokken raadslid. Hij zegt zelfs: “Ik ben meer liberaal en links dan groen.” En toch is hij lid van 

GroenLinks. Hij zit nog niet lang in de raad. In december kreeg hij zelfs een motie door de raad. 

Strekking: meer ruimte voor voetgangers. Het mooiste van de raad vindt hij het krijgen van brieven en 

achtergrondinformatie. Een brief van een burger is voor hem een venster op de wereld en kennis van een 

stukje Groningen. Hij is literair begaafd. Hij is filmmaker. En maakte een documentaire over de dichters 

in de Prinsentuin. Filosofie en sport hebben zijn interesse. Hij was een niet onverdienstelijk atleet op de 

middenafstanden, 800 en 1500 meter. Doping in de sport was hem een gruwel. Dan was iemand sneller 

dan hij. Later vernam dat deze snelle winnaar doping had gebruikt. Een deceptie! 

Zijn toekomst is onduidelijk, maar hij is zeer geëngageerd en gemotiveerd om in de politiek verder te 

gaan, deze aparte Fries. Een camera voor Arjan Nolles. (Applaus) 

 

Hardloopschoenen. Zij kwam niet veel aan het woord binnen de PvdA. Dat kon ook niet want ze zit nog 

maar kort in deze raad: van 26 september 2013 tot 26 maart 2014. Dit had langer moeten zijn. Ze hield 
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immers een voortreffelijke maidenspeech. Die maakte veel indruk. Zij komt uit Nijmegen en woonde ook 

in Zutphen en Amersfoort. Ze werkt bij de Belastingdienst, niet om geld te vangen, maar om uit te delen, 

bij de afdeling Toeslagen. Zij bezwoer: “Al het geld dat we te veel uitgeven, krijgen we terug.” Geloof je 

het? Zij leest veel en alles in het Engels, zoals The Lord of the Rings. Vooral sprookjes voor 

volwassenen. Ze had op een plaatsje in de nieuwe raad gerekend. Zij stond op nummer 9. Zij heeft een 

oog en oor voor humor, bijvoorbeeld over haar buurman in de raad. Deze man komt altijd in prachtige 

pakken, kijkt u maar, naar de raad. Maar soms vergeet hij daarbij zijn schoenen te poetsen. Daar kon zij 

dan onbedaarlijk om lachen. Haar hobby is hardlopen. Ze rent wat af, deze slanke dame, ik heb het 

vandaag weer gezien. Simone Brouwer, voor jou een paar hardloopschoenen. (Applaus) 

 

Een motor. Hij is geboren in Nykerie. Dit is een stad in Zuid-Amerika. Hij houdt van mooie dingen. Hij 

draagt altijd keurige pakken. Deze kiest hij met zorg. Hij rijdt altijd in een prachtige en ook altijd 

gepoetste auto: een grotere BMW 5, limousine. Glanzend en zwart. 

Hij studeerde bedrijfseconomie in Nederland. Hij had heel vaak diepgaande discussies met Karin Dekker, 

de vorige wethouder van Financiën. Voor haar had hij, ondanks die discussies, een groot respect. Zij was 

namelijk inhoudelijk, volgens hem, zeer goed. En dus had je ook zeer goede inhoudelijk debatten. Hij 

betreurde het zeer dat het vorige college uiteenspatte. Hij had te doen met Arjen de Rooij, de toenmalige 

fractievoorzitter van de PvdA. Zijn grootste compliment kreeg hij van Betty de Boer. “Hem kun je 

vertrouwen!” Als zij het zegt, klopt het altijd. 

Hij is serieus, maar niet altijd. Eén keer werd hij dronken thuis gebracht. Hij kwam echter niet thuis. Zijn 

vrienden en hijzelf wisten op dat moment niet meer waar hij woonde. 

Hij zit ook in het bestuur van de TT in Assen. Daarom een motor voor Mohn Baldew. (Applaus) 

 

Een medische set. Als je vaak in de stad bent, zie je hem langskomen. Hij doet alles op de fiets of lopend. 

De tienprocentskortingen op alle cultuurinstellingen, wat wij hebben besloten, deed hem persoonlijk ook 

veel pijn. Het dieptepunt vond hij dat het vorige college moest vallen. 

Hij komt uit Enschede en heeft vier prachtige kinderen. Veel kinderen, dat komt in zijn partij vaker voor. 

Roos, Anne-Ruth, Jochem en Pieter-Bas; vrij naar Godfried Bomans, denk ik. Hij is optimistisch en 

positief. Zorgen voor elkaar vindt hij het belangrijkste levensuitgangspunt. Hij had graag gezien dat er 

een grote sporthal in De Wijert was gebouwd en de raad een steviger vuist had gebald. Ik kan hem 

vertellen dat er mensen uit De Wijert zijn die hier nu speciaal voor hem zitten. Nu stapt hij op. Hij heeft 

een zware baan. Hij is hoofd van het centrum voor thuisbeademing van het UMCG. Van huis uit is hij 

hoofdverpleegkundige, daarom deze medische set voor Martin Verhoef. (Applaus) 

 

Een helm. Hij is een man van harmonie. Een man ook van sensitiviteit. Gevoelig voor andere mensen. Hij 

vindt dat mensen leuk en goed met elkaar moeten omgaan. Deze man is altijd keurig in het pak. Hij kwam 

er in de gemeenteraad als eerste achter dat de gemeente geld had gestald bij de labiele bank Icesave in 

IJsland. Mede door zijn ingrijpen kwam dit geld terug. Alles. De provincie Groningen heeft nog steeds 

niet al het geld terug. Hij heeft een groot netwerk en hij zit in het provinciaal bestuur van het CDA. Dus, 

mensen van het CDA die hier zitten en die verder willen in de provincie: zorg dat je vriendjes met hem 

wordt. Bovendien is het een aardige man - als je hem mee hebt. 

Hij deed onder meer hbs-b. Hij is economisch geschoold en vindt dat je zuinig met geld moet omgaan. 

Het woord ‘transparantie’ of ‘SMART’ is door hem zelf uitgevonden. 

In militaire dienst was hij marechaussee. In zijn tijd als militair gingen Nederlandse militairen in colonnes 

naar Duitsland. Naar Seedorf bijvoorbeeld. En wie reed voor deze colonnes uit op een legermotor? 

Dienstplichtig militair Bernard Koops. In groen uniform en met een helm op zijn hoofd. Daarom een 

helm voor Bernard Koops. (Applaus) 

 

(José Zwerink zingt ‘Smile’) 

 

(Applaus) 

 

De heer EVENHUIS (nestor van de raad): Een damesfietszadel. Zij is geboren in Heerenveen en is 

neerlandica. Ze zit negen en een half jaar in deze raad en is buitengewoon actief. Zij doet alles op de fiets 

en is zeer sportief, ondanks dat ze vroeger veel rookte. Heb ik dat verklapt? Ik vertel niet wat zij nog meer 

deed, hoor. Wees gerust. 



 

Bijlage - 26 03 14 Groningen Raad

159

 

 

14 

Wat haar bijzonder tevreden stemt, is dat zij bij de Stichting Jasmijn taallessen voor vrouwen opzette. Een 

geslaagd project. Zij speelt ook een grote rol in de raad. Zij was raadscommissievoorzitter en soms 

voorzitter van de raad. Burgemeester, het voorzitten van de raad vond zij gemakkelijker dan het 

voorzitten van commissies. Zij sluit de raad met een goed gevoel af. Zij was al lang gewend aan het idee. 

Maar ook omdat deze laatste raad volgens haar een zeer professionele raad was. Over het algemeen was 

de sfeer zeer goed: goede debatten, goede voorbereiding. 

Zij houdt van sport. Bij vlagen fietst zij zeer hard door de stad. Even naar Heerenveen fietsen is voor haar 

een kleinigheid. Deze uiterst actieve dame is ook een goed wielrenner. Echter, haar collega’s verbazen 

zich over haar zadel. Dat is een buitengewoon smal zadel. Niet zo, nog smaller. En het staat ook nog een 

beetje schuin naar boven. Ik volg hun advies op: een ander dameszadel voor onze actieve Annie Postma. 

(Applaus) 

 

Een brommer. 

 

(De bodes rijden een brommer de zaal in.) 

 

Alom gerespecteerd is hij, en geliefd. Een bindend persoon. Hij heeft een levensfilosofie: anderen 

gelukkig maken. Dit beoefent hij ook in de praktijk. Hij zou graag verder willen in de raad, maar de 

wissel op zijn privéleven is te groot. Daarom gaat hij straks met zijn vrouw tangodansen. Hij is een 

muziekliefhebber. Van Bach, Mendelssohn, maar ook van Ramstein of De Dijk. Zijn dierbaarste bezit van 

de gemeente is het pasje van de fietsenstalling. Gratis de fiets stallen in het centrum, kan het nog mooier? 

Een A1-locatie. Dierbare herinneringen heeft hij aan Gerjan Kelder, Inge Jongman bij uitstek en alle 

anderen. Achter de schermen had hij veel invloed op zijn fractie. Hij was tijdelijk fractievoorzitter van de 

PvdA, deze natuurkundig ingenieur en projectleider bij de provincie. Hij werkte ooit in de ruimtevaart. 

Zijn opvallendste project was het zogenaamde brommerplan. Jan Spakman, deze brommer mag je 

meenemen, maar je moet hem ook even reviseren. (Applaus) 

 

Een zaag. Dit grote talent komt uit Schijndel, Noord-Brabant. Het Dagblad van het Noorden, Richold 

Brandsma, omschreef hem ook in zijn blad als een groot politiek talent. Sinterklaas is ook over hem zeer 

tevreden. Hij is ook zeer sportief, deze goed getrainde, slanke jongeman. Binnen zijn fractie noemen ze 

hem de wandelende sportencyclopedie. Hij fietste en trainde met wereldkampioen wielrennen Richard 

Groenendaal, maar ook met de Tour de France-renner Lars Boom. Die fietsten echter een klein beetje 

harder, waardoor de anderen de Ronde van Vlaanderen reden en hij nu hier zit, op de universiteit. Hij doet 

twee studies aan de RUG: Internationale Betrekkingen en Journalistiek. Hij is nog geen lid van een 

politieke partij, maar hij kan bij enige zo binnenkomen. Hij pleitte in de raad voor een groot 

weerstandsvermogen van de gemeente, voor studentenbelangen, voor de kenniseconomie, en waardering 

voor het ondernemerschap. Zijn partij won twee zetels. Eén meer dan in de vorige periode. Dat komt door 

hem, ja zeker. Maar ook doordat zijn partij de doelgroepen zeer goed benaderde. Hij had het te druk. 

Studie, sport, afleiding en politiek. Hij sprak zich zelf vaak toe: “Kon ik mezelf maar opdelen!” 

Nou, Jos van Rooij, dat kan. Een zaag voor jou. (Applaus) 

 

Een hondenbot. Hij woonde een jaar in Amerika. Hij zat op de Columbine High School. Hij krijgt per 

1 april een zware baan, niet te combineren met de gemeenteraad. Dat vindt hij jammer. 

Hij is geboren in Veendam en groeide op in Muntendam. Net zoals de vroegere wethouder Jaap Dijkstra. 

Onderwijs is zijn professie, mag ik wel zeggen, maar ook zijn hobby. Hij is dan ook doctorandus 

onderwijskunde. Hij was hier succesvol. Het hondenpark, als idee, was van hem. De stroomstoringen, als 

idee, die kwamen niet van hem, maar het praten erover inderdaad, kwam van hem. En bekend is van hem 

het drugsdebat met Rehwinkel. 

Hij is een sportfanaat. Wielrennen, voetballen, maar vooral houdt hij van strategische sporten, 

bijvoorbeeld cricket. Echt iets voor PvdA’ers, trouwens. Dat duurt vijf dagen en vijf wedstrijden en het 

heeft dus veel tactiek in zich. Het strategische element in sport vindt hij zeer interessant. Hij kan geweldig 

genieten van de sluwheid in de sprint bij het wielrennen. Voorzitter, het idee van een hondenpark is van 

hem afkomstig. Dus een hondenbot voor Wim Moes. (Applaus) 

 

Een estafettestokje. Zijn cadeautje heeft hij ook al eerder gekregen. Twintig jaar eerder: een 

estafettestokje. Een estafettestokje moet je doorgeven. Het duidt op het feit dat je als raadslid hier van 

voorbijgaande aard aanwezig bent. Ook nestors. De burger wendt zich van de politiek af, zegt men nu. 
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Dat was vroeger ook al zo, ook 32 jaar geleden. 32 jaar geleden wilden twee partijen met de PvdA 

regeren, het CDA en de VVD. Ze zetten het op papier. Samen in het college, of niet. Toch ging er één 

partij regeren en de ander bleef jaren buiten de deur. Wat dit betreft is er nog weinig veranderd. 

Grote momenten waren: de spreiding van de PTT, de bouw van het Groninger Museum en de Euroborg. 

Mijn partij en ook mijn persoon speelden daarbij een rol. Dieptepunten waren er ook, zoals de huidige 

verkiezingsuitslag. En de giga-boosheid aan de singels bij de bouw van het Groninger Museum. 

Voorzitter, er waren ook grote momenten en mooie momenten, zoals in de tijd van Gietema, Dölle, 

Morssink en Matthijsse, toen wij, of zij, vaak met elkaar in het café zaten. En hij toch zijn mooiste 

vakantie beleefde: een reis op de fiets van Groningen naar Praag. Een missie! Een fietstocht langs de 

geboortehuizen van alle grote componisten. Je kunt met een liniaal door Midden-Europa een streep 

trekken en langs deze lijn zijn alle grote componisten in Europa geboren. Händel in Halle, Bach en 

Schumann in Leipzig, Von Weber in Dresden, Mahler in Praag, Schubert in Wenen en gaat u maar door. 

Hij bezocht al deze geboortehuizen samen met een zangeres, die hier vandaag aanwezig is en ze legden 

bloemen bij het monument van Brahms in Wenen, de persoon die schitterende liederen schreef. 

Hoofdredacteur Evert van Dijk van de NDC Mediagroep leerde hem om te gaan met het snel plakken van 

banden. Hij zei: “Je moet niet plakken, je moet het wiel eruit nemen en een nieuwe band erom.” Binnen 

een kwartier zat hij na een lekke band tussen Halle en Braunschweig weer op de fiets. Voorzitter, ik vond 

het allemaal prachtig. 

Ik krijg nu een estafettestokje, geloof ik. En dat zal ik straks doorgeven. Inge, dank je wel. 

 

(Marthe Westers zingt het Grönnens Laid.) 

 

De heer EVENHUIS (nestor van de raad): Marthe, dank je wel. Rosita, jij wordt als nestor mijn opvolger. 

Ik wil je nu graag dit stokje geven. Op dit stokje staan de namen van de vroegere nestors. Ik zie staan: 

Dölle ‘93 - ‘94, Otten ‘90-’93, Matthijsse, een zeer bekende figuur in de stad, ‘82-’90, en ik kom er nu 

ook op te staan. Maar dat moet je nog laten graveren. Dat zal de griffie doen. (Applaus) 

 

7. Toespraak van de nieuwe nestor van de raad 

 

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (nestor van de raad): Beste Jan, wie had ooit gedacht dat ik het stokje van 

jou als nestor van de raad over zou nemen? Ik niet. En ik heb er ook heel lang niet aan willen denken. 

Want jou evenaren, dat kan niemand. Het is voor mij een heel grote eer jou te mogen toespreken. En ik 

zal eerlijk zijn: ik ben er al dagen zenuwachtig van, zeker nadat jij mij eind 2006 zo prachtig, op de voor 

jou kenmerkende en geheel eigen wijze hebt toegesproken. 

Ik heb je leren kennen als een mooi en beeldend verteller. Op die wijze voerde je ook debatten in de raad. 

Je houdt van volken- en aardrijkskunde, politiek en geschiedenis. 32 jaar raadslidmaatschap zou een 

toespraak met de lengte van die van Fidel Castro worden. Jan, dat zal ik je niet aandoen. Maar ik wil wel 

even terugblikken op het jaar waarin jij raadslid werd. Dat lijkt mij passend bij iemand die dol op 

geschiedenis is. 1982, dames en heren is het jaar dat ik als achtjarige danste op muziek van Doe Maar, me 

nog helemaal niet met politiek bezighield. Maar het is ook het jaar waarin jouw raadslidmaatschap begon. 

De VVD won in juni 1982 bij de lokale verkiezingen een zetel en werd de tweede partij van de stad. De 

uitslag maakte duidelijk dat er geen mogelijkheid was om een nieuw links college te vormen, 

waarschijnlijk tot groot feest van jou en je liberale partijgenoten. Ik ken het gevoel van feest, alleen dan 

wel andersom en pas vele jaren later, namelijk pas in 2006. 

Eén dag voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1982, op 7 september, vonden er drie belangrijke 

gebeurtenissen plaats. Jij werd beëdigd als raadslid voor de VVD. Direct dezelfde vergadering voerde jij 

voor het eerst het woord. Tegenwoordig is het zeldzaam om in de raadsvergadering waarin je als raadslid 

geïnstalleerd wordt een maidenspeech te houden. Weet je nog waarover het ging? Het ging over de 

beheersstructuur van de opleidingsschool voor leraren basisonderwijs, concreet: over de Pabo en het 

voorstel om die onder gemeentelijk beheer te plaatsen. Uit het verslag van die raadsvergadering vallen 

twee zaken op. Destijds mocht er tijdens een maidenspeech geïnterrumpeerd worden, en de heren Tromp 

van het GPV en Doeve van de PSP maakten daar dankbaar doch kort gebruik van. En sinds het kabinet 

Rutte II is aangetreden en zeker de afgelopen campagneweken, is er een woord dat door velen wordt 

gebruikt. Een woord dat jij al in 1982 gebruikte: decentralisatie! 

Jan, je refereerde er net al aan. Op de avond van 7 september gebeurde er dit. De VVD toonde zich een 

activistische partij. Want wat was er aan de hand? Inderdaad, er was een schriftelijke afspraak tussen de 

VVD en het CDA dat jullie samen zouden onderhandelen met de sociaaldemocraten. Maar PvdA’er Ypke 
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Gietema speelde jouw partij en het CDA tegen elkaar uit. Het CDA verbrak zijn belofte. Kennelijk 

vonden ze deelname aan het college belangrijker dan de afspraak met de VVD. Woest was jouw fractie. 

De VVD liet de overeenkomst met het CDA in het Nieuwsblad van het Noorden afdrukken. Zo’n 

activistische VVD: I love it! Was het overigens jouw idee, Jan? Dat mag je me straks nog vertellen. 

De jaren erna, tot 1998, werd de VVD steeds uit het college gehouden. Vervolgens mochten jullie tot 

2006 mee besturen. Al met al zat de VVD zestien jaar, de helft van jouw raadslidmaatschap, in de 

oppositiebankjes. 

De VVD in het college was op het terrein waar ik me als raadslid mee bezig mag houden, sociale zaken, 

eigenlijk helemaal zo gek nog niet. Dat besefte ik pas in 2010. Met de Groningse Rutte als woordvoerder 

gesubsidieerde arbeid en een PvdA-wethouder die alle gesubsidieerde banen wilde afbreken, heb ik wel 

eens zuchtend terugverlangd naar VVD-wethouder Koen Schuiling. Dat had ik in 1999 nooit gedacht, 

toen ik hier kwam. Want uit de scholingsboekjes van de SP had ik wel geleerd dat de eerste sociale 

wetgeving in dit land werd ingevoerd door liberalen, maar mijn partij probeerde mij ook wijs te maken 

dat alle VVD’ers vooral van het ‘ikke, ikke, ikke’ en het recht van de sterkste zijn. Maar inmiddels weet 

ik echt wel beter. Echt wel beter. Want jij Jan, jij bent een heel sociaal en maatschappelijk geëngageerde 

man. Alleen weet niet iedereen dat, want veel van jouw belangrijke activiteiten spelen zich achter de 

schermen af, zonder al te veel publiciteit. Je bent, veel meer dan mensen van jou weten, begaan met 

Stadjers die het niet zo getroffen hebben, die in de samenleving zijn vastgelopen. Voor deze mensen ben 

je een echte belangenbehartiger. Je begeleidt mensen bij gesprekken met instanties, probeert hun 

problemen op te lossen. Op de achtergrond, in alle stilte. Dat past bij jou, want hoewel je vaak openlijk 

complimenteus bent over de jurkjes van vrouwelijke raadsleden, ben je ook een bescheiden man. Jij hoeft 

niet de credits, jij bent de man van ‘doet wel en ziet niet om’. En de SP, voorzitter, noemt zichzelf 

tegenwoordig 100% sociaal. Maar jij Jan, jij bent 110% sociaal! 

Jan, je bent een echte familieman, je bent erg begaan met het wel en wee van je familie en zorgt voor je 

zieke broer. Samen gaan jullie vaak een dagje op pad, rijden jullie een mooie toeristische route, drinken 

jullie een kopje koffie en genieten jullie van heerlijk eten. Eten doe je ook graag bij Hofsteenge in Rolde, 

samen met vrienden aan wie je zo gehecht bent. Onder het eten voeren jullie geanimeerde gesprekken 

over uiteenlopende onderwerpen. Het is een traditie, waarvan ik hoop dat je die samen met je vrienden 

nog lang in stand mag houden. 

Even terug naar je raadslidmaatschap. Je was vooral een heel praktisch raadslid. Vorig jaar ontdekte jij 

dat kinderen die in Piccardthof of Hoornse Park wonen, de Ter Borchlaan niet veilig konden oversteken. 

Ze moesten een meer dan twee meter hoge slootkant afklauteren. Via een geïmproviseerd vlondertje en de 

andere oever konden ze verder lopen. En dat gebeurde vier keer per dag. Naar school, weer terug, naar 

school en weer terug. Hemelsbreed gaat het over een paar honderd meter, maar wat voor meters voor die 

kinderen. Jij klom in de pen en eiste een veilige oversteekplaats en een permanent bruggetje over de diepe 

sloot. Want het door de kinderen zelf getimmerde vlondertje werd steeds door de gemeente weggehaald. 

Er was wel een veilige wandelroute, maar dat was een enorme omweg van 2 km. Je vroeg vrijblijvend een 

offerte aan bij een bruggenbouwer. Jij zocht uit dat het een kleine 20.000 euro kostte om een hardhouten 

voetbrug voor over de diepe sloot te leveren. Ondanks jouw inzet Jan, wordt het geen bruggetje. En met 

dat slechte nieuws wil ik mij graag wenden tot de voorzitter. Want met het indienen van een motie 

namens de hele raad over het feit dat het geen bruggetje wordt, sluit ik deze toch wel lange toespraak af. 

De motie luidt als volgt: 

 

Motie (1): Jan Evenhuisdam (PvdA, VVD, GroenLinks, Stadspartij, SP, D66, ChristenUnie, Student en 

Stad, Partij voor de Dieren) 

 

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 26 maart 2014, afscheid nemende 

van haar nestor Jan Evenhuis, 

 

spreekt als haar mening uit: 

- heel veel waardering te hebben voor de wijze waarop Jan Evenhuis gedurende 32 jaar zijn 

raadslidmaatschap heeft vervuld; 

- heel erg trots te zijn op de langjarige inzet van Jan Evenhuis voor onze gemeente en haar 

inwoners en de resultaten die Jan Evenhuis daarmee heeft bereikt; 

- blij te zijn dat Jan Evenhuis ervoor heeft gezorgd dat de kinderen die aan de uiterste westkant van 

de stad wonen, straks via een dam veilig over kunnen steken; 

verzoekt het college: 

- de binnenkort aan te leggen dam de ‘Jan Evenhuisdam’ te noemen 
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en gaat over tot de orde van de dag. 

 

En, voorzitter, het hoort er officieel bij, maar ik wil toch ook wel graag een stemming vragen over deze 

motie. 

 

De VOORZITTER: Misschien eerst de reactie van de wethouder? Jan Seton. 

 

Wethouder SETON: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, de raad overvalt ons natuurlijk wel een beetje. We 

dachten er vandaag gemakkelijk af te komen, maar u zet ons toch nog aan het werk en u vraagt om een 

reactie op de motie. Drie dingen. Eerst over precedent: als je kijkt naar naambordjes in de stad, zie je 

schilders, componisten, schrijvers en ook bestuurders. Maar ze delen een eigenschap. 

 

Wethouder VAN KEULEN: Misschien moeten we even schorsen? 

 

Wethouder SETON: Ze delen een eigenschap: ze zijn overleden. Ik zie de heer Evenhuis hier 

springlevend rondlopen. De tweede opmerking over precedent. Een nestor die vertrekt, krijgt nu een dam. 

U noemde ‘bruggetjes’. Het college kan er niet aan beginnen om elke vertrekkende nestor of nestrix een 

brug aan te bieden, dus in dat opzicht lijkt ons dit eenmalig. En het derde is: we hebben nog even 

gecheckt, voor alle zekerheid, of dit gemeente Groningen was. En dat is het. We delen het enthousiasme 

van de raad en we laten de motie verder over aan het oordeel van deze raad. 

 

De VOORZITTER: Dan breng ik de motie in stemming om een binnenkort aan te leggen dam de ‘Jan 

Evenhuisdam’ te noemen. Ik denk dat er unanimiteit is? Iedereen de hand omhoog en dan is daarmee de 

motie aangenomen. 

 

8. Sluiting 

 

De VOORZITTER: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze vergadering, bijeenkomst. Ik nodig 

iedereen uit om in het atrium afscheid te nemen of handen te schudden en een hapje te eten. Dank u wel. 

 

(18.49 uur) 
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OPENBARE VERGADERING VAN 27 maart 2014 

 

Voorzitter: de heer R.L Vreeman 

 

Aanwezig: de dames K.W. van Doesen-Dijkstra (D66), W. Paulusma (D66), F. Woudstra (D66), 

M. van Duin (SP), C.M. van Dijk (SP), L.R. van Gijlswijk (SP), N.G.J. Temmink (SP), J.A. Visscher 

(SP), C.E. Bloemhoff (PvdA), E. van Lente (PvdA), G. Chakor (GroenLinks), S.A. Koebrugge (VVD), 

A.M.J. Riemersma (Stadspartij), M.E. Woldhuis (Stadspartij), A.K. Kuik (CDA), I.M. Jongman-Mollema 

(ChristenUnie) en S.T. Klein Schaarsberg (Student en Stad) en de heren B.N. Benjamins (D66), 

K.D.J. Castelein (D66), J.H. Luhoff (D66), P.S. de Rook (D66), C. Schimmel (D66), A.J. Wonink (D66), 

J.P. Dijk (SP), W.H. Koks (SP), M. van der Laan (PvdA), J.P. Loopstra (PvdA), D.S. Ruddijs (PvdA), 

R. van der Schaaf (PvdA), M.T. Gijsbertsen (GroenLinks), W.B. Leemhuis (GroenLinks), K.S.N. van der 

Veen (GroenLinks), J.R. Honkoop (VVD), J.M. van Keulen (VVD), A. Sijbolts (Stadspartij), M. Bolle 

(CDA), H.P. Ubbens (CDA), E.B. Koopmans (ChristenUnie), M.M. van den Anker (Student en Stad) en 

G.J. Kelder (Partij voor de Dieren) 

 

Afwezig m.k.:  

 

Griffier: de heer A.G.M. Dashorst 

 

Secretaris: de heer M.A. Ruys 

 

Wethouders: de heren D. Istha (PvdA), T. Schroor (D66) en J. Seton (CDA) 

 

1. Opening en mededelingen 

 

De VOORZITTER: Iedereen van harte welkom: de publieke tribune, raadsleden, oude raadsleden, nieuwe 

raadsleden, voor deze vergadering die de installatie als kernpunt heeft. Zijn er mededelingen? Ik dacht het 

niet? Iedereen is aanwezig. 

 

2. Installatie van de nieuw benoemde leden van de gemeenteraad 

 

De VOORZITTER: Dan gaan wij over tot de installatie. De werkwijze is als volgt: u wordt verzocht 

allemaal te gaan staan. Ik lees de, wat is het eigenlijk, eed of de belofte voor. Dan noem ik een voor een 

de namen en dan kan iedereen daarop een antwoord geven, met twee mogelijkheden: “Zo waarlijk helpe 

mij God almachtig” of: “Dat verklaar en beloof ik”. Ik verzoek u te gaan staan en dan zal ik dit even 

voorlezen. 

“Ik zweer of verklaar en beloof 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 

zweer of 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 zweer, verklaar en 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.” 

Ik noem nu de namen per fractie en dan kunt u daarop een antwoord geven. 

 

De heer BENJAMINS (D66): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De heer CASTELEIN (D66): Dat verklaar en beloof ik. 

 

Mevrouw VAN DOESEN-DIJKSTRA (D66): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De heer LUHOFF (D66): Dat verklaar en beloof ik. 

 

Mevrouw PAULUSMA (D66): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De heer DE ROOK (D66): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De heer SCHIMMEL (D66): Dat verklaar en beloof ik. 
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De heer WONINK (D66): Dat verklaar en beloof ik. 

 

Mevrouw WOUDSTRA (D66): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: Dan gaan we naar de SP-fractie. 

 

De heer DIJK (SP): Dat verklaar en beloof ik. 

 

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

 

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

 

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

 

De heer KOKS (SP): Dat verklaar en beloof ik. 

 

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

 

De VOORZITTER: De PvdA-fractie. 

 

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De heer VAN DER LAAN (PvdA): Dat verklaar en beloof ik. 

 

Mevrouw VAN LENTE (PvdA): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De heer LOOPSTRA (PvdA): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De heer RUDDIJS (PvdA): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De heer VAN DER SCHAAF (PvdA): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: De fractie van GroenLinks. 

 

Mevrouw CHAKOR (GroenLinks): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

 

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De heer VAN DER VEEN (GroenLinks): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: De VVD-fractie. 

 

De heer HONKOOP (VVD): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De heer VAN KEULEN (VVD): Dat verklaar en beloof ik. 

 

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: Dan de Stadspartij. 

 

Mevrouw RIEMERSMA (Stadspartij): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

 

Mevrouw WOLDHUIS (Stadspartij): Dat verklaar en beloof ik. 
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De VOORZITTER: De CDA-fractie. 

 

De heer BOLLE (CDA): Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

 

Mevrouw KUIK (CDA): Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

 

De heer UBBENS (CDA): Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

 

De VOORZITTER: De ChristenUnie. 

 

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

 

De heer KOOPMANS (ChristenUnie): Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

 

De VOORZITTER: Student en Stad. 

 

De heer VAN DEN ANKER (Student en Stad): Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

 

Mevrouw KLEIN SCHAARSBERG (Student en Stad): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: De Partij voor de Dieren. 

 

De heer KELDER (PvdD): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: Daarmee is iedereen geïnstalleerd. 

 

(Applaus) 

 

3. Toespraak van de burgemeester 

 

De VOORZITTER: Ik wil beginnen met u allen te feliciteren met uw benoeming tot raadslid van de 

gemeente Groningen. U vormt met uw negenendertigen de raad van de gemeente Groningen. U bent de 

baas van de stad, want zo is het nu eenmaal. Een zware en verantwoordelijke functie, maar ook een heel 

mooie taak. Dat zullen de zittenblijvers, in positieve zin in dit geval, kunnen onderstrepen. Het was een 

spannende verkiezingsstrijd en de burgers van de stad hebben gesproken. Met deze uitslag moeten we het 

de komende vier jaar doen. Er werd flink gewonnen en ook stevig verloren. Wat de verliezers betreft zal 

dit niet altijd een gevoel van rechtvaardigheid hebben gegeven. De grote inzet tijdens het 

campagnevoeren wordt niet altijd beloond, wat dat betreft. De winnaars wil ik nogmaals feliciteren met 

het behaalde resultaat. Het gaat er nu om het vertrouwen van de kiezers waar te maken. De komende tijd 

gaan we zien hoe de uitslag wordt vertaald in een nieuwe coalitie. Ik spreek in ieder geval de wens uit dat 

de omgangsvormen zoals we die hier gewend zijn, worden gehandhaafd. Dus een stevig politiek debat, 

maar een fatsoenlijke, zachte omgang met elkaar. Ik heb het ook al in mijn toespraak voor de oude raad 

gisteren gezegd: de waardering voor raadsleden is niet bijster groot momenteel. Dat vind ik niet terecht. 

Raadsleden doen belangrijk werk namens de lokale gemeenschap. Zij proberen afgewogen besluiten te 

nemen, ieder vanuit zijn eigen politieke profiel, maar waarbij in ieder geval met diverse standpunten 

rekening wordt gehouden. Uw inspanning voor alle besluiten die u neemt en de werkzaamheden daaraan 

voorafgaand, of het nu gaat om het lezen van stukken, het bestoken van het college met kritische vragen, 

het opzoeken van de burgers in de stad, die acties en activiteiten verdienen grote waardering. Waardering 

die ik hier zonder enige reserve uitspreek. Zeker voor de mensen die hier nieuw in de raad zijn, zal er de 

komende tijd veel op hen af komen. Natuurlijk gaat het dan om allerlei politieke onderwerpen: hoe zorgen 

we voor voldoende werkgelegenheid in de stad, hoe houden we Groningen bereikbaar, hoe zorgen we 

ervoor dat iedereen in de stad meedoet, hoe blijft Groningen beschikken over een rijk cultureel aanbod en 

hoe blijft de stad aantrekkelijk voor ondernemers en investeerders? Maar het gaat ook om allerlei 

praktische zaken waarbij we u, ook met de griffier en de griffie, zoveel mogelijk zullen ondersteunen. U 

hebt inmiddels al een flink pakket aan informatie ontvangen, met daarbij onder andere het testament van 

de oude raad aan de nieuwe raad. Daar wil ik speciaal aandacht voor vragen. Uw voorgangers hebben 

moeite gedaan om een aantal belangrijke zaken aan u mee te geven en het zou verstandig zijn om daar 
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goed gebruik van te maken. Het gaat dan vooral om de stappen die de afgelopen jaren zijn gezet ten 

aanzien van de cultuurverandering, meer concreet de rollen van de raad en ook de eigen rolvastheid. Ik 

zou zeggen: doe daar uw voordeel mee. 

De decentralisaties vormen een belangrijk en urgent onderwerp de komende tijd. Vanaf 2015 wordt er 

van alles van ons als gemeente verwacht en het gaat erom dat we dat goed voor elkaar krijgen met elkaar 

en dat we daar klaar voor zijn. Of het nu gaat om de jeugdzorg, de grote groep werkzoekenden of om de 

kwetsbare groep mensen die zorg nodig hebben en op de stad moeten kunnen rekenen. We gaan hier nog 

uitgebreid met elkaar van gedachten over wisselen en dat zal nog spannend genoeg zijn. Het is vrijwel 

onvermijdelijk dat er gezien de rijksbezuinigingen lastige keuzes moeten worden gemaakt. Maar daar 

bent u vorige week woensdag per slot van rekening voor gekozen. Ik wens u daarbij veel wijsheid toe. 

In de discussie over decentralisatie en allerlei andere onderwerpen speelt nog een ander belangrijk aspect 

en dat is de rol van de omgang met de burger. We spreken tegenwoordig steeds meer van co-creatie, 

belemmeringen wegnemen, ruimte voor initiatieven van de inwoners van de stad. Dat vraagt een andere 

overheid met een andere houding, waarbij we meer open moeten staan voor anderen en niet alles zelf 

moeten willen bedenken. Ook van u als raadslid wordt gevraagd volop de burgers te blijven opzoeken om 

te kijken wat daar voor ideeën leven en hun ruimte te geven voor frisse ideeën. Nu zat ik vanochtend even 

te studeren en toen las ik dit, dat wil ik u toch meegeven, want het voordeel van een snel wisselende raad 

is veel nieuwe inzichten en frisse ideeën, maar het nadeel van een steeds wisselende raad is een gebrek 

aan geheugen. Gisteren heb ik ook geconstateerd dat er nog maar vier mensen van voor 2010 in deze raad 

zitten. Ik zal u iets voorlezen: “Deze visie verschilt wezenlijk van zijn voorgangers. De wereld verandert 

sneller dan ooit en is steeds minder maakbaar. De rol van de gemeente spitst zich steeds meer toe op het 

creëren van optimale omstandigheden voor initiatieven en het aanjagen van aanwezige potenties. 

Regisseren, stimuleren, en faciliteren dus, in plaats van sturen. De visie bevat daarom veel ambities, die 

samen met en vooral door anderen moeten worden verwezenlijkt, door onze inwoners, ondernemers, 

grote marktpartijen, organisaties en instellingen. Hen moeten wij letterlijk en figuurlijk ruimte bieden. We 

moeten zorgen voor passende, niet knellende regelgeving. Alternatief geld aanboren en zorgen voor een 

goede bereikbaarheid en een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte.” Dan sla ik een stukje 

over. ”We zullen ons steeds meer en beter moeten verdiepen in wat inwoners, ondernemers en 

instellingen willen en hoe wij dit mogelijk kunnen maken. Het is daarom juist extra vernieuwend dat deze 

structuurvisie zich meer op de activiteiten en betekenis van gebieden en topvoorzieningen richt en steeds 

minder op ruimtelijke zaken.” Nou zou u misschien zeggen: “Heeft Vreeman hier het nieuwe college-

akkoord al voor zich liggen?” Nee, zo ver gaan we niet. Dit moet je situeren in maart 2009. Precies vijf 

jaar geleden was dit de tekst van het nieuwe structuurplan van de gemeente Groningen. Dus als er 

gesproken wordt over een hervormingsagenda, moeten wij, denk ik, kijken of er ook niet een zekere 

continuïteit in dat denken zit. Kortom: ik wens u voor de komende vier jaar veel succes, veel voldoening 

en ook plezier. Dat wij het ook interessant hebben, met elkaar. Dat je iets opsteekt, maar dat we ook echt 

iets betekenen voor de inwoners van deze stad. En ik hoop dat we nog een heel goede samenwerking 

hebben. Dank u wel. 

 

(Applaus) 

 

4. Verklaring van de lijsttrekkers 

 

De VOORZITTER: We gaan naar punt 4 van de agenda, dat zijn de verklaringen van de lijsttrekkers. We 

beginnen met heer Luhoff. 

 

De heer LUHOFF (D66): Voorzitter, dank u wel. Ook dank voor de toespraak van zojuist, met veel 

woorden die ook ons uit het hart gegrepen zijn. Laat ik beginnen met het feliciteren van alle raadsleden 

met hun installatie in de gemeenteraad van Groningen. Speciaal ook voor de nieuwe raadsleden een warm 

welkom. Ik hoop op een prettige samenwerking. Ik spreek hierbij ook de hoop en de verwachting uit dat 

we de mores van ‘hard op de inhoud, zacht op de relatie’ ook in deze nieuwe samenstelling kunnen 

voortzetten. De burgemeester refereerde daar zojuist ook al aan, zoals de burgemeester dat gisteren ook al 

deed, bij de afscheidsraad. Die politieke cultuur, daar mogen we trots op zijn. En zoals ik afgelopen 

maandag in het duidingsdebat al heb aangegeven: die politieke cultuur zullen we in de komende periode 

hard nodig hebben. We kennen allemaal de uitdagingen waar we voor staan. De burgemeester heeft er 

zojuist ook al een aantal genoemd. Ik kijk ernaar uit om met u te debatteren over deze uitdagingen, om 

met u te discussiëren over de beste oplossingen en met u samen aan deze stad te gaan werken. Voorzitter, 

het was afgelopen maandag mooi en goed om te kunnen constateren dat de noodzaak voor een 
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hervormingsagenda, gericht op het herstel van vertrouwen tussen gemeentelijke overheid en de inwoners 

en ook de veranderende rol van de gemeentelijke overheid in de Groningse samenleving, breed gedragen 

wordt door de partijen hier in de raad. Ik ben er dan ook heel blij mee en trots op dat wij vandaag, als het 

goed is, als raad een informateur gaan benoemen, voor het eerst in de geschiedenis van deze raad 

gezamenlijk een opdracht hebben vastgesteld waarmee die informateur gaat werken, om te komen tot een 

goede coalitie voor deze periode. 

Voorzitter, het is juist die gemeenteraad als hoogste orgaan van het lokale openbaar bestuur, die een 

grotere verantwoordelijkheid heeft als het gaat om die cultuurverandering en om de verhouding tussen 

stadhuis en Stadjer. Aan de manier waarop de raad kaders stelt, het bestuur controleert, maar ook de stad 

vertegenwoordigt, kunnen we dat laten zien. Maar ook in de voorbeeldfunctie van de raad als collectief en 

als raadsleden individueel kunnen we dit laten zien. Laten we ook met elkaar, maar vooral met de stad, 

het gesprek daarover blijven aangaan en werken aan die relatie en het vertrouwen tussen Stadjers en 

stadhuis. Laten we samen met de stad werken aan een gezamenlijke toekomst van Groningen. Dank u 

wel. 

 

De VOORZITTER: De heer Dijk. 

 

De heer DIJK (SP): Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik alle nieuw gekozen raadsleden feliciteren 

met hun benoeming. Ongeveer de helft van de raad bestaat nu uit nieuwe raadsleden. Ik ben zelf nog geen 

vier jaar raadslid, maar toch wil ik jullie twee bescheiden tips meegeven. Met de wisseling van de raad 

ontstaat het gevaar dat het historisch besef van de raad als geheel verloren gaat. Nu zit de nestor van de 

raad toevallig bij mij in de fractie en hebben wij daar als SP-fractie vaak profijt van. Maar voorzitter, ik 

wil de nieuwe raadsleden meegeven dat ze vooral niet verlegen hoeven te zijn en ook gewoon moeten 

durven te vragen. Ik kan me herinneren dat, toen ik net in de raad kwam, ik aan mevrouw Jongman van de 

ChristenUnie en mevrouw Postma van GroenLinks ook vaak genoeg iets gevraagd heb. Dat was gelukkig 

nooit een probleem. Dank daarvoor nog. Misschien kunnen we op deze manier het historisch besef van de 

raad bewaren. Mijn tweede bescheiden tip is eerlijk gezegd niet eens van mijzelf. Bij het teruglezen van 

het verslag van vier jaar geleden, kwam ik uitzonderlijk wijze woorden tegen van de VVD. Mevrouw De 

Boer, toenmalig fractievoorzitter van de VVD, zei het volgende: “Word geen consument van ambtelijke 

stukken, maar word volksvertegenwoordiger. Je hoeft het niet beter te weten dan de wethouder en de 

medewerkers, die hebben er een fulltime baan aan, maar zorg ervoor dat de stem van de mensen in stad 

doorklinkt in deze raadzaal.” Voorzitter, een betere tip zou ik ook namens de SP-fractie niet kunnen 

meegeven. 

Voorzitter, bij het duidingsdebat heb ik duidelijk gemaakt dat de SP niet meedoet aan een verkiezing om 

vervolgens vier jaar langs de zijlijn toe te kijken. Wij ervaren de winst van onze partij bij de verkiezingen 

als een dure plicht om voor mensen op te blijven komen en solidariteit te organiseren. Ook in deze enorm 

moeilijke tijd en met de nieuwe taken op het gebied van zorg en mensen naar werk leiden in het 

bijzonder. Ik heb bij het duidingsdebat dan ook benadrukt dat om deze reden de SP vindt dat zij deel zou 

moeten uitmaken van een toekomstig stadsbestuur. De opdracht die geformuleerd is aan de informateur, 

bevat volgens de SP-fractie de juiste elementen en vragen daarvoor. Voor de raad wordt de rol de 

komende vier jaar veel groter. Vanaf 1 januari zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor grote delen van 

de zorg en dat is een andere verantwoordelijkheid dan de verantwoordelijkheid voor het bouwen of van 

de ruimtelijke kwaliteit. Die verantwoordelijkheid is ook groot en ook erg belangrijk. Maar de zorg raakt 

mensen rechtstreekst in hun menselijke waardigheid, hun kwetsbaarheid en directe levensbehoeften. Ik 

hoop daarom dat u zich naar vermogen inzet, met de SP-fractie, om hier goed op voorbereid te zijn en ik 

hoop dat we er samen voor kunnen zorgen dat we het zo goed mogelijk organiseren. Niet om politiek 

gewin, maar vooral voor en met deze mensen. 

Tot slot viel het mij op dat sommige partijen tijdens het duidingsdebat zich zorgen maakten over de 

verhouding tussen de Stadjers, de politiek en de overheid. Mijn fractie deelt deze zorgen. Het betrekken 

van de Stadjers bij besluiten en de rol van de gemeente ten opzichte van bewoners kan en moet veel beter. 

Maar het mag niet alleen bij mooie woorden blijven. Ik ben ervan overtuigd dat andere fracties het 

hierover met mij eens zullen zijn. Ik heb al gehoord dat andere fracties het hierover met mij eens zijn, 

trouwens. U kunt van mij en mijn fractie dan ook verwachten dat wij hier de komende periode met 

vernieuwende ideeën hiervoor komen, want mensen zelf invloed geven op hun woon-, leef- en 

werkomgeving staat niet voor niets in het beginselprogramma van de SP. Mensen zelf meer invloed 

geven vergroot de kans op actieve deelname aan besluitvormingsprocessen en verkleint het risico op 

vervreemding en politieke onverschilligheid. 
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Voorzitter, ik beloof u hier dat ik en mijn fractie ons hiervoor de komende vier jaar zullen gaan inzetten. 

Niet alleen in de gemeenteraad, maar ook erbuiten. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: De heer Van der Schaaf. 

 

De heer VAN DER SCHAAF (PvdA): Voorzitter, ook namens de PvdA aan alle nieuw geïnstalleerde en 

gekozen raadsleden de hartelijke felicitaties. Inderdaad weer een nieuwe periode. Nieuwe verhoudingen. 

Ook voor de PvdA zal dat wennen zijn, andere verhoudingen. Desalniettemin, welgemeende felicitaties. 

Dank ook aan de burgemeester voor de mooie woorden, die ook duidelijk maken dat er aan de ene kant 

een forse opgave is om te blijven vernieuwen, met tegelijkertijd het besef dat er al een aantal dingen in 

gang is gezet, de afgelopen tijd, waarop we kunnen voortborduren. Maar dat neemt niet weg dat de 

urgentie er is. Dat hebben we denk ik met elkaar ook in het duidingsdebat van alle kanten gezegd en ook 

de PvdA onderstreept dit eens te meer. In het duidingsdebat hebben we natuurlijk al veel met elkaar 

gesproken over de betekenis die de uitslag zal hebben voor niet alleen de politieke verhoudingen in de 

raad, maar ook over het effect op het beleid voor de komende jaren. We hebben toen als PvdA ook al 

aangegeven dat de opgaven, niet alleen als het gaat om de verhouding burger-politiek, daar hebben heel 

veel partijen iets over gezegd, maar ook inhoudelijk, nogal fors zijn. Vaak is al gezegd: “De 

decentralisaties, wat betekenen die”? Grote opgaven. Grote angst zijn we ook tegengekomen tijdens de 

campagne bij mensen die onzeker zijn over wat dit nu voor hen betekent. Tegelijkertijd hebben wij een 

dubbele opdracht als politiek in Groningen, om aan de ene kant die angst weg te nemen, maar aan de 

andere kant de vernieuwing te brengen die gevraagd wordt van de gemeentes op dit terrein. Maar ook op 

het terrein van de economie. Groningen is een stad met een sterke overheidgerelateerde economie, maar 

we hebben de afgelopen tijd juist gezien, met het bekende veelgenoemde Let’s Gro-festival dat er 

buitengewoon veel initiatieven vanuit de samenleving zijn. Kleine ondernemers, creatieve ondernemers. 

En het is de kunst om aan de ene kant de komende tijd daarmee door te gaan en die ruimte te geven, maar 

aan de andere kant ook de verbinding te blijven zoeken tussen deze kant van Groningen en de mensen die 

wat minder geluk hebben, die wat meer een duwtje in de rug nodig hebben. Het is juist die opgave waar 

we de komende tijd voor staan. Net al gezegd: de andere omgang met de burgers. Dat is niet iets wat nu 

ineens begint, daar lopen we natuurlijk al lange tijd tegenaan. Het is wel urgent. Ik heb het ook gezegd in 

het duidingsdebat: ook in mijn rol als wethouder kwam ik buitengewoon vaak tegenover burgers te staan 

die mij alleen maar in een houding terecht zien komen van uitleggen waarom dingen gaan zoals ze gaan, 

terwijl ze juist van ons als politiek ook willen weten waarom dingen zo gaan en hoe je ze anders zou 

kunnen doen. Vaak kom je dan in een technocratische positie terecht, die het vertrouwen van de burger in 

de politiek vermindert, terwijl we die beweging juist andersom moeten maken. 

De opdracht die nu voorligt voor de informateur is een opdracht die wat de PvdA-fractie betreft een 

uitstekende weergave is van wat wij met elkaar in het duidingsdebat hebben besproken. Natuurlijk gaat 

het in deze fase om de vraag wie met wie gaat formeren. Maar minstens zo belangrijk, zo niet nog 

belangrijker, en dat staat ook heel duidelijk in die opdracht aan de informateur, is dat er ook gekeken 

wordt hoe we gezamenlijk, met welke partijen dan ook, kunnen kijken of er een vernieuwend en 

tegelijkertijd wervend visionair programma mogelijk is, dat aan de ene kant de grote inhoudelijke 

opgaven die we met elkaar hebben beetpakt, maar aan de andere kant ook doorgaat met, en daar nog een 

slag extra overheen doet, die verhouding tussen overheid en burger van een nieuwe impuls te voorzien. 

Dat vinden wij misschien wel de belangrijkste taak in de opdracht van de informateur, waar de komende 

weken een begin van een antwoord op geformuleerd zou moeten worden. 

Tot slot kan ik namens de PvdA-fractie zeggen dat ik ook hoop op een goede samenwerking, op goede 

debatten met elkaar en onze gezamenlijke opdracht vanuit de eigen politieke ideologie om goede dingen 

voor de stad te doen, maar vooral om onze inwoners op een goede en waardige wijze te 

vertegenwoordigen. Daarvoor zitten we hier met elkaar. En ik ben ervan overtuigd dat we dat de komende 

vier jaar, in wat voor verhouding dan ook, op een goede manier zullen doen. 

 

De VOORZITTER: De heer Gijsbertsen. 

 

De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, dank u wel. Gelukwensen, ook namens de 

GroenLinks-fractie aan alle nieuwe raadsleden. We hebben gisteren afscheid genomen van velen. Voor 

mijn eigen fractie was dat met name van Annie Postma en Arjen Nolles, die enerzijds veel ervaring 

hebben en anderzijds een frisse blik wierpen. Dus die worden gemist. Een speciaal welkom mag ik toch in 

deze raad even geven aan ons eigen nieuwe raadslid en dat is Glimina Chakor. Weer een aanwinst voor de 

sociale groene en progressieve politiek. Ik zeg het maar vast. Hoed u, hoed u. 
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Voorzitter, weer is de helft van de raad vervangen. Dat is een beetje het patroon van de afgelopen 

verkiezingen. Dat levert het bizarre feit op dat ik nog geen dertig ben en op twee na het langst zittende 

raadslid in deze raad. Dat betekent sowieso dat we heel zuinig moeten zijn op Rosita van Gijlswijk en 

mevrouw Inge Jongman; dan worden mij verdere taken bespaard. Het zegt allemaal veel minder over mij 

dan dat het zegt over het hoge verloop in de politiek in het algemeen en ook in de lokale politiek. Mensen 

en organisaties worden ook nu weer geconfronteerd met een hele nieuwe raad en we weten allemaal hoe 

dat zo meteen gaat. We gaan al die organisaties weer zien en al die mensen weer spreken. Dat geeft ook 

een grote verantwoordelijkheid om de overdrachten van deze raad goed te organiseren, omdat je dan ook 

betrouwbaar blijft als stadsbestuur. Ik moet echt even zoeken waar iedereen nu zit. Daar zit de heer Dijk. 

De heer Dijk gaf het zojuist ook al even aan: dat hoeft niet alleen je eigen fractie te zijn, want zo zijn de 

verhoudingen wel, dat inderdaad ook andere fracties heel goed van dienst kunnen zijn om mensen een 

beetje wegwijs te maken. Anders wordt het voor D66 ook zoveel werk, bedenk ik me nu. 

Voorzitter, ik heb even gekeken wat ik vier jaar geleden heb gezegd. Toen had ik het ook over de goede 

verhoudingen en dat was niet voor niets. Dat was na een heftige verkiezingscampagne. Echt van een 

andere aard dan de afgelopen maanden. Nu heeft dat niet echt in alle opzichten geholpen. Als je kijkt naar 

de afgelopen vier jaar, waren de verhoudingen soms goed, maar soms ook minder goed. Ik hoop dat de 

campagne in elk geval een goede voorbode is van hoe de verhoudingen deze periode worden. Eerlijk 

gezegd heb ik daar ook alle vertrouwen in. 

Dan het voorstel van de opdracht aan de informateur. We hebben als fractie eerder in het duidingsdebat 

gezegd: “Je zou misschien meerdere coalities moeten aanreiken”, maar voor de snelheid van het proces 

kan ik me ook wel veel voorstellen bij deze opdracht. Misschien is het wel beter op deze manier. Ik miste 

nog een beetje de duurzaamheid in de opdracht aan de informateur, maar ik beschouw het maar niet als 

een limitatieve opsomming van de problemen waar deze stad voor staat. Dat komt ongetwijfeld aan de 

orde, in een nieuwe coalitie, in een nieuw college. Wat ook de heer Van der Schaaf heeft aangegeven, is 

dat het heel belangrijk is om juist die stabiele coalitie die de uitdagingen van de komende tijd aankan, 

centraal te stellen. Die gedeelde visie, die is nodig. Iets anders kan de stad niet gebruiken. 

Tot slot, voorzitter: er is veel gezegd, ook door vorige sprekers, over de veranderende overheid. Toch wel 

het thema. Het is geen gril. De burgemeester citeerde iets uit de nota van vijf jaar geleden. Ik moest toch 

constateren dat er nog heel veel moet gebeuren. Dat er heel veel over gepraat wordt, maar dat er 

misschien nog te weinig gebeurt en ook dat er meningsverschillen over zijn. We kunnen het er wel 

allemaal over eens zijn dat het misschien anders moet, maar het is natuurlijk ook een politieke kwestie en 

eentje die de komende vier jaar denk ik, zeer zal spelen. Hoe wil je dan dat contact met die burgers echt 

aangaan, hoe wil je echt af van hoe we het de afgelopen tientallen jaren in deze stad hebben gedaan? 

Voorzitter, ik wens iedereen heel veel geluk, heel veel succes en ik hoop dat wij prettig samenwerken, 

maar daar ben ik van overtuigd. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: De heer van Keulen. 

 

De heer VAN KEULEN: Dames en heren, voorzitter, dank u wel. Van harte gefeliciteerd met uw 

benoeming in deze raad. Ik beschouw het zelf als een grote eer om een hoogste ambt in deze stad 

opnieuw te mogen bekleden en ik hoop dat u dat ook zo voelt. Tegen de mensen op de publieke tribune: u 

vindt het nu allemaal heel erg leuk. Ik zou zeggen, geniet u nog even van de mensen hier. Neem ze even 

goed in u op, want de komende vier jaar zult u ze een stuk minder zien. 

Wij staan als raad voor grote opgaven. Daar hebben we het afgelopen maandag uitgebreid over gehad. 

Meer werkgelegenheid creëren, de decentralisaties in goede banen leiden, op een andere manier met de 

Stadjers omgaan en dat tegen de achtergrond van financiële onzekerheden. Onze fractie verheugt zich 

ondanks dat op de komende periode en we hopen op dezelfde manier met u te kunnen samenwerken als 

we de afgelopen periode hebben gedaan met u en met uw voorgangers. 

Ik realiseerde me vandaag, en de heer Gijsbertsen zei daar net ook iets over, dat ik inmiddels een van de 

langstzittende raadsleden ben, dus ik permitteer mij ook een kleine ‘opa vertelt’, ook al ben ik pas 34. We 

zijn het hier vaak oneens en wij gaan het ook oneens zijn. Niet alleen u met mij, maar u ook onderling. 

Dat hoort erbij. Dat gaat over verkeersdrempels, buurthuizen, sporthallen, heikikkers, ballonnen, olifanten 

in optochten, bijen, de Markt, bestemmingsplannen, uitkeringen, brommers, vissteigers, gele steentjes, 

Burger Kings, Stadjerspassen, u kunt het zo gek niet verzinnen of het gaat hier voorbijkomen en wij zijn 

het er niet over eens. Politiek is fantastisch! Maar laten we daarna, na de politieke gevechten, als de rook 

is opgetrokken en het stof is neergedaald, ons wel realiseren dat, hoe fundamenteel ook de politieke 

verschillen zijn, iedereen in deze raad het beste met de stad voorheeft. De cultuur van, dat is het nadeel 

als je als vijfde bent, dan hebben andere mensen al veel wijze dingen gezegd, ‘hard op de inhoud, zacht 
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op de relatie’ is wat mij betreft een van de grootste verworvenheden in deze raad. Laten we dat zo 

houden. Als u wilt weten hoe het ook kan zijn, vraagt u onze burgemeester een aantal anekdotes tijdens 

uw kennismakingsgesprek. Ik heb de indruk dat hij er wel een aantal weet. Kort maar goed, voorzitter: 

wij gaan akkoord met het voorstel voor de informateur en met zijn benoeming. Wij vinden het een goed 

proces tot dusver. En ik wens ons allen veel succes en wijsheid toe in de komende periode. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: De heer Sijbolts. 

 

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dank u, voorzitter. Allereerst een welkom en felicitaties aan alle nieuwe 

en herkozen raadsleden. En wanneer ik zeg dat de verkiezingsuitslag van afgelopen maand historisch was, 

overdrijf ik niet, denk ik. De komende jaren zullen niet makkelijk worden. We zullen ons als nieuwe raad 

volledig op de decentralisaties moeten storten en dat wordt nog een zware klus. Zeker met de 

rijksbezuinigingen en eigen bezuinigingen zal het niet makkelijk worden. Maar voor de Stadspartij staat 

voorop dat we een sociale stad kunnen blijven waarin niemand aan de kant komt te staan en waarin 

mensen die dat nodig hebben een extra steuntje in de rug krijgen. Ook het contact met de ommelanden is 

belangrijk en misschien wel belangrijker dan ooit. Het past dan ook om een open houding aan te nemen 

en geen arrogante. De Stadspartij heeft ook zorgen over de tweedeling die ontstaat in de Nederlandse 

samenleving, waarbij bevolkingsgroepen tegen elkaar worden opgezet. Daar kan en mag in Groningen 

geen ruimte voor zijn en wij zullen er alles aan doen om dit samen met u, in de Groningse samenleving te 

voorkomen. Wat dat betreft mogen we trots zijn dat in de huidige gemeenteraad van Groningen geen 

ruimte is voor dit geluid. De Stadspartij zal zich de komende jaren constructief opstellen, maar blijft 

scherp. We zullen scherper letten op de gemeentefinanciën en de relatie tussen Stadjer en de lokale 

overheid. Niet alleen voor, maar vooral met de stad, moet de gemeente te werk gaan. Minder 

bureaucratie, minder betutteling, en bovenal een sociale stad. D66 heeft aangekondigd te willen 

hervormen. In principe delen wij het standpunt, maar wij zullen er scherp op letten dat er niet wordt 

hervormd om het hervormen. Wat de Stadspartij betreft, betekent hervormen een eind aan eventueel 

toekomstige projecten, want voor wie het nog niet duidelijk is: daarbij bent u bij de Stadspartij aan het 

verkeerde adres. Prestigeprojecten. Had ik dat niet gezegd? O, excuus. 

Er moeten een stadsbestuur en een gemeente komen die meer en beter luisteren naar wat de stad nodig 

heeft. De Stadspartij zal instemmen met het raadsvoorstel dat voorligt. Het duidingsdebat hebben wij ook 

als zeer prettig ervaren. Er zijn veel dingen duidelijk geworden. Ook nog een aantal dingen niet, maar dat 

zal in de loop van de weken wel gebeuren. Tot slot wenst de fractie van de Stadspartij u allen succes en 

veel wijsheid toe voor de komende vier jaar. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Kuik. 

 

Mevrouw KUIK (CDA): Dank u, voorzitter. Allereerst iedereen van harte gefeliciteerd met deze plaats in 

de raad. Ondanks onze verschillende politieke kleuren, delen we een belangrijk ding en dat is dat je 

raadslid bent vanwege je idealen en dat iedereen hier wat wil bijdragen aan de samenleving. Maandag 

hebben we al gereflecteerd op de verkiezingsuitslag in het duidingsdebat. Ik ben trots de komende periode 

met drie zetels het CDA te mogen vertegenwoordigen, samen met René Bolle en Herman Pieter Ubbens. 

En ik ga er zelf de komende vier jaar vol tegenaan om de stad toegankelijker en verdraagzamer te maken. 

Een stad die zorgt voor een goede toekomst, ook voor een volgende generatie en dus niet lastige keuzes 

uit de weg gaat en de financiën op hun beloop laat. Een stad waarin het niet alleen draait om het individu, 

maar een stad waarin mensen in verbinding tot elkaar staan. Hierbij denk ik altijd aan een mooie 

vergelijking van de samenleving met het lichaam. Het lichaam bestaat uit verschillende onderdelen: ogen, 

oren handen, elk heeft zijn eigen specialiteit en functie. De handen zullen niet zeggen tegen de voeten: 

“Jij bent niet nodig”. En als het lichaam alleen maar uit een neus zou bestaan, zou het niet functioneren. 

En zo is een staat net als een lichaam. Iedereen is een radartje, dat bijdraagt aan een fijne stad. De een is 

creatief, de ander sportief, ondernemend, verzorgend, ga zo maar door. En zo zullen de raadsleden hier 

goed zijn in spreken. Wij hebben de taak om al die onderdelen van het lichaam, oftewel alle mensen in 

Groningen, te vertegenwoordigen, om ze een stem te geven, om ze ruimte te bieden om te functioneren. 

En ook in deze raad kan niemand zeggen: “Jou heb ik niet nodig!” Niemand kan hier in zijn eentje iets 

voor elkaar krijgen. De afgelopen periode hebben we ook gemerkt dat je zelfs met twee zetels het verschil 

kunt maken. Wij dragen graag bij aan een goed bestuur van deze stad en we gaan akkoord met de 

benoeming van de informateur. We zullen ons met onze drie zetels enthousiast inzetten voor de stad en 

graag de samenwerking met het college en onze collegae fracties aangaan. Dank u. 
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De VOORZITTER: Mevrouw Jongman. 

 

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Een hartelijke felicitatie aan alle 

nieuwkomers en alle blijvers, van winnende of verliezende partijen. Van harte gefeliciteerd met uw 

raadszetel, want dit is gewoon een prachtige plek om de stad te dienen. 

Afgelopen maandag hebben wij de verkiezingen al geduid en toch ga ik graag nog een op een specifiek 

thema. Wat absoluut veranderen moet is de relatie tussen het stadsbestuur en de inwoners. Als we als 

leden van de gemeenteraad naar de stad toe uitstralen dat ‘ze daar op het stadhuis maar doen wat ze 

willen’, hebben we wel een probleem. En dat willen wij als fractie van de ChristenUnie op geen enkele 

manier uitstralen. Het roer moet om, om te komen tot een gemeente als een dienstbare overheid en een 

bondgenoot van de samenleving. Een bondgenoot ook van de Stadjers, voor wie wij met zijn allen hard 

aan het werk gaan. Dat betekent niet dat je mensen plat moet knuffelen of moet betuttelen, maar dat je 

probeert om zoveel mogelijk verantwoordelijkheden met partners in die samenleving te delen. De 

ChristenUnie heeft daarbij oog voor mensen, voor hun welbevinden en voor hun relaties. Niemand leeft 

voor zichzelf en niemand mag aan zijn lot worden overgelaten. Wij geloven dat mensen tot bloei komen 

als ze zich voor ook elkaar verantwoordelijk voelen en zorg dragen voor elkaar. 

Voorzitter, een deel van het bovenstaande heb ik vier jaar geleden bijna exact zo gezegd. Dat betekent dat 

we nog maar een paar kleine stapjes hebben gezet, maar dat het nu tijd is voor een grote sprong. Want 

over vier jaar deze woorden opnieuw zeggen, maakt ons als politiek ongeloofwaardig. Als ChristenUnie 

willen we de komende vier jaar vanuit onze overtuiging en persoonlijke betrokkenheid christelijke sociale 

politiek bedrijven. Dat kunnen wij als fractie van twee niet alleen. Wij zien uit naar de komende vier jaar 

en we zien vol politiek vertrouwen uit naar een prettige samenwerking in deze vernieuwde gemeenteraad. 

Als christenen in de politiek beseffen daarbij ook dat de bloei van de stad daarbij afhangt van de zegen 

van God. 

Met bovenstaande uitgebreide duiding, kunnen wij dan ook instemmen met de bondig geformuleerde 

opdracht voor de informateur, waar de hervormingsagenda, en die staat vooral benoemd onder II, III en 

IV, dus dat is echt een substantieel deel, een groot deel van uitmaakt. Ook instemming met de benoeming 

van de heer Apotheker tot informateur en wij wensen hem veel succes en wijsheid toe. Dank u, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: We krijgen de maidenspeech van mevrouw Klein Schaarsberg. 

 

Mevrouw KLEIN SCHAARSBERG (Student en Stad): Ja, voorzitter, dank u wel. Ik had al gehoopt dat ik 

die nog kon bewaren tot een onderwerp zoals studentenhuisvesting, maar helaas, daar mag u mij 

interrumperen. Ja, daar sta ik dan. Natuurlijk heb ik ook de eer om u nu allemaal te feliciteren namens 

mijn fractie, mijn echte fractie van twee man, met uw benoeming in deze gemeenteraad. We hebben de 

afgelopen weken flink campagne gevoerd. Het ging er soms heftig aan toe. Het was soms tegen elkaar, 

soms met elkaar in debat op straat, ik hoef het u allemaal niet te vertellen. En die campagne werd ook nog 

eens afgesloten met een heel spannende verkiezingsavond. Ik kan u vertellen dat ik mij nog nooit zo 

zenuwachtig heb gevoeld. Maar goed, nu zijn die eerste gevoelens van geluk of misschien juist verlies 

wat weggeëbd en nu zitten we hier met z'n allen. De nieuwe gemeenteraad van Groningen. Van harte 

gefeliciteerd! En wij mogen het de komende jaren samen gaan doen. Samen mogen wij staan voor een 

stad waarin het fijn is om te leven. En wat dat dan precies betekent, fijn om in te leven, daar zullen we 

gelukkig heel vaak met elkaar over in discussie gaan. Daar zullen we het gelukkig ook niet altijd met 

elkaar over eens zijn. Maar volgens ons is dat wel precies de kracht van de democratie. De kern van 

discussies moet niet alleen die onenigheid zijn. We moeten discussies hebben, maar we moeten vooral 

kijken waar onze verschillen elkaar niet raken, dus waar we juist samen kunnen werken. We moeten gaan 

kijken waar onze overeenkomsten de basis kunnen gaan vormen voor het werk dat wij hier in deze 

gemeenteraad doen. En hoewel deze stoelen erg fijn zitten, is dit natuurlijk niet de plek waar we willen 

zijn. Dat hoef ik u niet te vertellen en dit is ook al vaker gezegd, vanavond. We zijn de 

vertegenwoordigers van de inwoners van de stad en dan is dat ook waar we moeten willen zijn: in de stad, 

bij die mensen en met hen pratend. En dat staat ons te doen. Gedreven door een gezonde nieuwsgierigheid 

en een groot gevoel van maatschappelijke betrokkenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, 

moeten wij die stad in en met veel plezier. Een van de eerste dingen die mij opviel, toen ik ruim een jaar 

geleden begon als fractie-assistent bij Student en Stad, was inderdaad de fijne sfeer in de raad. Ik kwam 

volgens mij ook op een goed moment, toen de bestuurscrisis al voorbij was. Maar dat heeft mij erg 

geraakt, de collegialiteit onder raadsleden. In de raad, in de vergaderzaal is het debat altijd fel, maar 

daarbuiten is de sfeer altijd goed. Iedereen staat altijd open voor een praatje. Ik hoop dan ook dat ik jullie 

de komende jaren niet alleen als politici, maar ook persoonlijk mag leren kennen. 
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Voorzitter, dan het voorstel dat voorligt vandaag, de benoeming van de informateur. Daar kunnen wij 

mee instemmen. We hebben maandag ook al even gekeken naar de uitslag van het verkiezingsdebat en 

hoe we het nou precies moeten gaan duiden. En dat er grote uitdagingen voor ons liggen, staat ook erg 

goed beschreven in het voorstel. We hopen dan ook dat we met enige openheid de komende weken 

tegemoet kunnen gaan, want het draait om die inhoud. Laten we open zijn over welke onderwerpen erg 

belangrijk zullen zijn en laten we dat ook vooral allemaal meenemen in de gesprekken die we nog gaan 

hebben. Rest me nog om iedereen veel succes en ook zeker veel plezier te wensen voor de komende jaren. 

Dat we elkaar goed mogen leren kennen, dat we goed mogen samenwerken en dat we ook vooral de stad 

een stukje mooier mogen maken. Dank u wel. 

 

(Applaus) 

 

De VOORZITTER: De heer Kelder. 

 

De heer KELDER (PvdD): Dank u wel, voorzitter. Ook de Partij voor de Dieren wenst alle nieuwe 

raadsleden een heel fijne raadsperiode toe en hopelijk houden we het dan vier jaar uit met elkaar. Ik had 

net even heel snel een berekening gemaakt. Volgens mij zijn er maar twaalf raadsleden nu, die er vier jaar 

geleden ook al zaten. Er zijn heel veel raadsleden tussendoor erbij gekomen, maar volgens mij zijn er 

maar twaalf of elf die er vier jaar geleden ook zaten, dus het kan heel goed zijn dat er heel veel van deze 

mensen over vier jaar hier niet meer zitten, als je kijkt naar hoe het de afgelopen vier jaar is gegaan. 

De Partij voor de Dieren heeft zetelverdubbeling, zij het niet in deze raad, maar wel landelijk gezien. We 

hebben vier jaar geleden met zes gemeentes meegedaan en dit jaar hebben we in twaalf gemeentes 

meegedaan. Alle twaalf gemeentes hebben een zetel gekregen. Dus dat is goed nieuws. We zijn ook een 

beetje gegroeid. Net geen twee zetels, maar we zijn wel wat gegroeid. Daar zijn we ook heel blij mee. Ik 

heb al eerder gezegd, daar wil ik de kiezers voor bedanken. Ook toen ik hier kwam, vier jaar geleden, als 

eenmansfractie, was ik blij dat er veel partijen waren die mij als helemaal nieuweling bij de hand hebben 

genomen en me hebben geholpen met heel veel dingen als: waar is de griffie, om maar iets te noemen en 

hoe stel je nou een motie op en hoe stel je een nou een schriftelijke vraag op? Het was heel fijn om in 

zo’n raad, in zo'n gemeenschap van mensen te kunnen functioneren en elkaar collegiaal te kunnen 

aanspreken: help me eens even hiermee en hoe doe jij dit en zullen wij inderdaad eens een keer samen een 

borrel drinken? Hoe verschillend we ook zijn, we hebben allemaal hetzelfde voor. We willen allemaal het 

beste voor deze stad. Daarom zitten we ook in deze raad. Het is ook wel heel leuk dat we allemaal 

verschillend zijn. Als we allemaal hetzelfde zouden zijn, ja, dan was het eigenlijk niet zo interessant, zo’n 

debat. We hopen dat, naast andere belangrijke issues die al genoemd zijn door de meeste partijen, we nog 

meer zullen praten over dingen als mededogen, persoonlijke verantwoordelijkheid, persoonlijke vrijheid 

en duurzaamheid en dat het brede thema dierenwelzijn ook de komende vier jaar weer genoemd mag 

worden. En bij voorkeur niet alleen door ons. Terugkijkend: wij werden een beetje als een vreemde eend 

in de bijt beschouwd, maar ik kan toch terugkijken op een periode met veel onderling respect. Ook over 

onderwerpen die niet voor iedereen altijd even voor de hand lagen. Laat ik de Burger King maar eens 

noemen of de olifant in een optocht. Dat respect hoop ik ook de komende vier jaar te hebben met elkaar. 

Over de opdracht van de informateur: in grote lijnen kan ik mij daarin vinden, maar ik sluit me ook aan 

bij de heer Gijsbertsen, dat wat mij betreft het onderwerp duurzaamheid er wel wat meer in voor had 

mogen komen. Maar als het inderdaad niet zo limitatief is, vertrouw ik erop dat het allemaal goed gaat 

komen. We zijn dan weliswaar de kleinste, maar we zullen ook de komende vier jaar weer gaan 

grommen, fluiten, snerpen en kraaien en ons geluid in de raad laten horen. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Goed. De lijsttrekkers hebben een verklaring gegeven. We hebben nu nog het punt de 

opdracht voor de informateur. 

 

5. Benoeming informateur en vaststellen opdracht 

 

De VOORZITTER: Er zijn wat opmerkingen terloops gemaakt. We kunnen twee dingen doen. Nog 

vragen of iemand er het woord over wil voeren of we kunnen zeggen: “Dit is goed.” Eigenlijk moet het 

woord ‘duurzaamheid’ toegevoegd worden, zou ik zeggen. Dat is eigenlijk het enige wat een beetje 

wringt. Anderzijds: het is niet limitatief, het zal tijdens de formatie aan de orde kunnen komen. Dus 

kunnen wij akkoord gaan met deze opdracht? Of is er nog behoefte aan woordvoering? Ik zie niemand 

zijn hand opsteken, dus dan kunnen we zeggen dat deze opdracht aanvaard is. 
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6. Sluiting 

 

De VOORZITTER: Dan zijn er nog twee dingen. Er moet een groepsfoto gemaakt worden, buiten achter 

het stadhuis. En dan is er boven straks de mogelijkheid om te gaan feliciteren. Dus ik denk: eerst de 

groepsfoto, want anders wordt het een bende. Alleen de nieuwe raadsleden op de foto. En boven is de 

mogelijkheid tot feliciteren. De vergadering is gesloten. Dank u wel. 

 

(17.21 uur) 
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Instellen raadscommissies 

De raad besluit: 

 

I. Voor de raadsperiode 2014-2018 vooralsnog dezelfde raadscommissies in te stellen als die 

fungeerden in de raadsperiode 2010-2014, te weten: 

a. Beheer en Verkeer 

b. Financiën en Veiligheid 

c. Onderwijs en Welzijn 

d. Ruimte en Wonen 

e. Werk en Inkomen 

met dezelfde portefeuilles als in de raadsperiode 2010-2014 

 

 

 

 

De Gemeentewet geeft de raad de mogelijkheid om raadscommissies in te stellen die de 

besluitvorming van de raad kunnen voorbereiden en met het college of de burgemeester kunnen 

overleggen. De Verordening op de raadscommissies schrijft voor dat de raad daar aan het begin van 

een nieuwe raadsperiode een besluit over neemt. Tot nu toe heeft de raad van de gemeente 

Groningen steeds met raadscommissies gewerkt, en er zijn geen signalen dat dat niet goed bevalt. 

Wel wordt de verdeling van de verschillende portefeuilles over de vijf commissies die er de laatste 

jaren waren niet altijd meer als evenwichtig ervaren; daarnaast zijn er steeds meer onderwerpen die 

meer dan één commissie raken. De griffie heeft daarom van de oude raad ruimte gekregen om 

onderzoek te doen naar manieren van vergaderen en/of andere commissie-indelingen. In zijn 

testament adviseert de oude raad aan de nieuwe om tot het zomerreces de oude commissiestructuur 

te handhaven. Voorgesteld wordt nu om dat advies over te nemen. 
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Zie publiekssamenvatting 

 

Met de instelling van raadscommissies wordt een ervoor gezorgd dat de raadsvergaderingen goed 

worden voorbereid en wordt een platform geboden voor overleg tussen raad en college cq. 

burgemeester. Ondertussen werkt de griffie aan een voorstel om op termijn tot een meer adequate 

werkwijze en een evenwichtiger portefeuilleverdeling te komen.  

 

Gemeentewet art. 82 bepaalt dat de raad raadscommissies kan instellen. 

Artikel 2 van de Verordening op de raadscommissies bepaalt dat de raad aan het begin van een 

nieuwe raadsperiode besluit tot het al dan niet instellen van commissies. 

 

In zijn testament geeft de oude raad aan: “Steeds vaker bleek dat er een groot verschil in soortelijk 

gewicht was tussen de verschillende commissies. De commissies B&V, R&W en F&V hadden vaak 

overvolle agenda's of zelfs extra vergaderingen, terwijl W&l en O&W geregeld maar heel weinig 

agendapunten hadden of zelfs vergaderingen konden annuleren. In de (vrijwel altijd) overvolle 

commissies kwamen m.n. grote onderwerpen vaak niet tot hun recht. (…) Aan de andere kant is er 

steeds meer sprake van thema's die meer dan een commissie raken. Opnieuw kan gewezen worden 

op de decentralisaties in het sociale domein (O&W en W&l), maar ook op de Zuidelijke Ringweg en 

het Stationsgebied (B&V en R&W).(…) Besloten werd de griffie ruimte te geven om onderzoek te 

doen naar hoe andere grote gemeenten het doen, welke modellen er fungeren, en wat de voor- en 

nadelen daarvan zijn / welke positieve en negatieve ervaringen ermee zijn opgedaan, om op basis 

hiervan aan de nieuwe raad ideeën voor te leggen. Enkele voorzitters kijken hierbij mee. Vooralsnog 

wordt geadviseerd om tot de zomervakantie de commissiestructuur van de oude raad over te 

nemen.” 

 

n.v.t. 

n.v.t. 

 

Verzoek aan het presidium om een klankbordgroep samen te stellen van twee fractie- en twee 

commissievoorzitters om het onderzoek van de griffie te begeleiden.  
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23 april 2014 
Nr. 2a. 
Instellen raadscommissies. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van het Presidium van 9 april 2014, GR14.4328047; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. Voor de raadsperiode 2014-2018 vooralsnog dezelfde raadscommissies in te stellen als die fungeerden 
  in de raadsperiode 2010-2014, te weten: 

a. Beheer en Verkeer 
b. Financiën en Veiligheid 
c. Onderwijs en Welzijn 
d. Ruimte en Wonen 
e. Werk en Inkomen 

met dezelfde portefeuilles als in de raadsperiode 2010-2014. 
 
 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 23 april 2014. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. R.L. (Ruud) Vreeman 
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Ontwerp-raadsbesluit 

23 april 2014 

3. Diverse benoemingen 

De raad van de gemeente Groningen 

Heeft besloten: 

a. Te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad:  

mevrouw E. van Lente.  

 

b. Te benoemen tot voorzitter van: 

- De raadscommissie Financien & Veiligheid:  de heer B.N.  Benjamins; 

- De raadscommissie Ruimte& Wonen: mevrouw E. van Lente; 

- De raadscommissie Beheer & Verkeer: mevrouw N.G.J. Temmink; 

- De raadscommissie Onderwijs & Welzijn: mevrouw A. Kuik; 

- De raadscommissie Werk & Inkomen: mevrouw S.T. Klein Schaarsberg. 

 

c. Te benoemen tot leden van de werkgeverscommissie:  de heer J.H. Luhoff;  

de heer J.P. Dijk; mevrouw I.M. Jongman-Mollema. 

 

d. Te benoemen tot (raads)leden van de rekenkamercommissie: de heer C. Schimmel; 

mevrouw A.M.J. Riemersma; de heer E.B. Koopmans; de heer D.S. Ruddijs. 

 

Te (her) benoemen tot (externe) leden van de rekenkamercommissie: de heer K.J. 

Holtman; mevrouw A. Wertheim. 

 

e. Te benoemen tot leden  van het Audit Committee:  de heer M.M. van den Anker; 

mevrouw C.E. Bloemhoff; mevrouw I.M. Jongman-Mollema; mevrouw S.A. Koebrugge; 

de heer R. Bolle; de heer W.B. Leemhuis. 

 

f. Te benoemen tot leden van de commissie Stationsgebied:  

mevrouw S.T. Klein Schaarsberg; de heer D.S. Ruddijs; de heer B.N. Benjamins; mevrouw 

I.M. Jongman-Mollema; de heer W.B. Leemhuis; mevrouw A.M.J. Riemersma (plv. lid) 

 

g. Te benoemen tot leden van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling                      

Meerstad: de heer M. van der Laan, de heer J.P.Dijk; de heer K.D.J. Castelein; mevrouw 

M.E. Woldhuis; de heer H.P. Ubbens; de heer W.B. Leemhuis;  de heer J.R. Honkoop. 

 

Te benoemen tot plaatsvervangende leden van het algemeen Bestuur van de 

gemeenschappelijke regeling Meerstad: dhr. E.B. Koopmans; de heer M.M. van den 

Anker; de heer G.J. Kelder. 
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h. Te benoemen tot leden van het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling              

Groninger Archieven: de heer A.J.  Wonink; de heer J.R.  Honkoop 

           

i. Te benoemen tot leden van het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling          

Meerschap Paterswolde: de heer J.P. Loopstra; mevrouw S.A. Koebrugge; de heer W.B. 

Leemhuis. 

 

j. Te benoemen tot leden van het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling 

Bedrijvenpark Rengers: de heer D.S. Ruddijs; de heer B.N. Benjamins.  

 

k. Te benoemen tot leden van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling 

Eems Dollard Regio  (EDR): de heer D.S. Ruddijs; de heer A.J. Wonink.  

 

l. Te benoemen tot lid voor het bestuur van het Sociaal Voorzieningsfonds  

Gemeentepersoneel: mevrouw  L.R. van Gijlswijk. 

 

m. Te benoemen tot lid commissie bezwaarschriften sociale zaken en werk:  mevrouw K.W. 

van Doesen-Dijkstra; mevrouw A.M.J. Riemersma; mevrouw A. Kuik; de heer K.S.N. van 

der Veen. 

 

     Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 23 april 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. R.L. (Ruud) Vreeman 
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23 april 2014 
Nr. 3 
Diverse benoemingen 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 

HEEFT BESLOTEN: 

a. Te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad:  

mevrouw E. van Lente.  

 

b. Te benoemen tot voorzitter van: 

- De raadscommissie Financien & Veiligheid:  de heer B.N.  Benjamins; 

- De raadscommissie Ruimte& Wonen: mevrouw E. van Lente; 

- De raadscommissie Beheer & Verkeer: mevrouw N.G.J. Temmink; 

- De raadscommissie Onderwijs & Welzijn: mevrouw A. Kuik; 

- De raadscommissie Werk & Inkomen: mevrouw S.T. Klein Schaarsberg. 

 

c. Te benoemen tot leden van de werkgeverscommissie:  de heer J.H. Luhoff;  

de heer J.P. Dijk; mevrouw I.M. Jongman-Mollema. 

 

d. Te benoemen tot (raads)leden van de rekenkamercommissie: de heer C. Schimmel; 

mevrouw A.M.J. Riemersma; de heer E.B. Koopmans; de heer D.S. Ruddijs. 

 

Te (her) benoemen tot (externe) leden van de rekenkamercommissie: de heer K.J. 

Holtman; mevrouw A. Wertheim. 

 

e. Te benoemen tot leden  van het Audit Committee:  de heer M.M. van den Anker; 

mevrouw C.E. Bloemhoff; mevrouw I.M. Jongman-Mollema; mevrouw S.A. Koebrugge; 

de heer R. Bolle; de heer W.B. Leemhuis. 

 

f. Te benoemen tot leden van de commissie Stationsgebied:  

mevrouw S.T. Klein Schaarsberg; de heer D.S. Ruddijs; de heer B.N. Benjamins; mevrouw 

I.M. Jongman-Mollema; de heer W.B. Leemhuis; mevrouw A.M.J. Riemersma (plv. lid) 

 

g. Te benoemen tot leden van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling                      

Meerstad: de heer M. van der Laan, de heer J.P.Dijk; de heer K.D.J. Castelein; mevrouw 

M.E. Woldhuis; de heer H.P. Ubbens; de heer W.B. Leemhuis;  de heer J.R. Honkoop. 

 

Te benoemen tot plaatsvervangende leden van het algemeen Bestuur van de 

gemeenschappelijke regeling Meerstad: dhr. E.B. Koopmans; de heer M.M. van den 

Anker; de heer G.J. Kelder. 
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h. Te benoemen tot leden van het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling              

Groninger Archieven: de heer A.J.  Wonink; de heer J.R.  Honkoop 

           

i. Te benoemen tot leden van het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling          

Meerschap Paterswolde: de heer J.P. Loopstra; mevrouw S.A. Koebrugge; de heer W.B. 

Leemhuis. 

 

j. Te benoemen tot leden van het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling 

Bedrijvenpark Rengers: de heer D.S. Ruddijs; de heer B.N. Benjamins.  

 

k. Te benoemen tot leden van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling 

Eems Dollard Regio  (EDR): de heer D.S. Ruddijs; de heer A.J. Wonink.  

 

l. Te benoemen tot lid voor het bestuur van het Sociaal Voorzieningsfonds  

Gemeentepersoneel: mevrouw  L.R. van Gijlswijk. 

 

m. Te benoemen tot lid commissie bezwaarschriften sociale zaken en werk:  mevrouw K.W. 

van Doesen-Dijkstra; mevrouw A.M.J. Riemersma; mevrouw A. Kuik; de heer K.S.N. van 

der Veen. 

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 23 april 2014. 

 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. R.L. (Ruud) Vreeman 
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Aan: Het Presidium van de gemeente Groningen 
Betreft: Aanvraag interpellatie sportpark Corpus den Hoorn 
 
Groningen, 21 april 2014 
 
In de aanloop naar de sportcarrousel is er uitvoerig gesproken over de inpassing van FC Groningen 
op sportpark Corpus den Hoorn en de gevolgen hiervan voor de aanwezige amateurverenigingen. 
Er is telkens gezegd dat de breedtesport er niet op achter uit zou gaan, integendeel: er zou juist 
meer ruimte komen om de breedtesport te faciliteren en zelfs ruimte om eventuele groei van de 
verenigingen op te vangen. Toch heeft Gronitas als amateurvereniging al letterlijk het veld moeten 
ruimen en het sportpark moeten verlaten. De gehele gang der zaken heeft de fracties van de 
ChristenUnie en Stadspartij genoodzaakt om tegen het voorstel te stemmen. Ondertussen krijgen 
de gevolgen van het besluit steeds duidelijker vorm, wat tot verbazing bij onze fracties heeft geleid 
en vragen oproept. Ons interpellatieverzoek richt zich op twee aspecten. 
a. de realisatie van het topsportzorgcentrum 
b. de verdeling van de velden 
 
Ad a. de realisatie van het topsportzorgcentrum 
In het geval van SC Gronitas is er in de tussentijd een oplossing gekomen, maar in een artikel in de 
Gezinsbode van 20 maart 2014 gaat FC Groningen in op de realisatie van het topsportzorgcentrum 
op Sportpark Corpus Den Hoorn. Daarin wordt gesteld dat de financiering voor de bouw daarvan 
nog niet rond is.  
 
"Met nieuwbouw gaat een bedrag van 6 tot 7 miljoen euro gemoeid. Dat kan niet alleen bekostigd 
worden uit de huur die wij als FC Groningen betalen, daar zijn ook founders vanuit de zorgwereld 
voor nodig." Het benodigde bedrag is er echter nog lang niet. Vandaar dat Nijland denkt aan de 
verbouwing van het Corpushuys aan de Van Swietenlaan aan de rand van het sportpark, waar tot 
voor enkele jaren geleden de ALO gevestigd was. "Met een verbouwing is daar ook een 
topsportzorgcentrum te realiseren. Dat scheelt ettelijke miljoenen." 

 

De fracties van de ChristenUnie en de Stadspartij maken zich zorgen over deze uitspraken, vooral 
omdat de nieuwbouw van dit topsportzorgcentrum om de toplocatie langs de A7 één van de 
redenen was waarom Gronitas van het sportpark moest verdwijnen. 
 

 
Ad b. de verdeling van de velden 
In de toedelingsvariant die met alle gebruikers van het sportpark is opgesteld wordt uitgegaan van 
de exclusiviteit van 3 voetbalvelden door FC Groningen. Met deze toedelingsvariant waren alle 
gebruikers op het sportpark tevreden over de komst van FC Groningen naar het sportpark. Ook is 
besloten niet van deze toedelingsvariant af te wijken, ondanks eventuele nieuwe voorstellen van 
FC Groningen. 
Naar aanleiding van een extra parkbijeenkomst in week 16 bereiken ons echter verontrustende 
geluiden die ons bevestigen in onze mening dat de sportcarrousel te snel op gang is gebracht. Zo 
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zou het gebruik van veld 7 van maandag tot en met vrijdag exclusief voor FC Groningen worden en 
zou dit veld op wedstrijddagen pas na 14.30 uur door amateurverenigingen gebruikt mogen 
worden. Hierdoor worden de trainingstijden van de amateurverenigingen met een kwartier 
verkort. 
 
De fracties van de ChristenUnie en de Stadspartij constateerden eerder al dat er nog te veel open 
eindjes zijn. Tijdens dit proces komen er steeds weer nieuwe bij. Dit zorgt opnieuw voor onrust 
onder de gebruikers van het sportpark.  
Over bovenstaande aspecten willen de ChristenUnie en de Stadspartij een interpellatiedebat 
voeren met de volgende vragen: 
 
Ad a. de realisatie van het topsportzorgcentrum 
 

1. Klopt het dat het verdwijnen van SC Gronitas voorbarig was, nu er gezien het artikel in de 
Gezinsbode niet meer exclusief sprake is van vestiging op een toplocatie aan de A7? 

2. Is het bij het college bekend dat FC Groningen zijn oog heeft laten vallen op het Corpushuys 
aan de van Swietenlaan en in hoeverre gaat het college hier aan meewerken, mede gezien 
het feit dat de “oude ALO” onlangs is opgeknapt ter overbrugging tot aan voltooiing van de 
sporthal op het Europapark?  

 
Ad b. de verdeling van de velden 

3. Klopt het dat FC Groningen nieuwe wensen op tafel heeft gelegd voor exclusief gebruik van 
veld 7? 

4. Welke gevolgen hebben deze nieuwe wensen van FC Groningen voor het gebruik van de 
velden door de amateurverenigingen op het sportpark? 

5. Is het met de ambities van Groningen als city of talent wel de bedoelingen om de  
trainingstijden met een kwartier te verkorten? 

6. Zijn er nog andere onbelichte aspecten, zoals bijvoorbeeld de belijning van de velden waar 
nog onduidelijkheid over is? 

 
Namens de fracties van de ChristenUnie en de Stadspartij, 
 
Inge Jongman  Amrut Sijbolts 
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Lijst van ingekomen collegebrieven voor de raad van 23 april

Nr. raad Onderwerp
Ontvangen 
d.d. 

afhandeling Raads-verg.

1
Voortgangsrapportage Oog voor 
nieuwe detailhandel

20-2-2014 v.k.a. 23-4-2014

2
Ontwikkeling werkgelegenheid 
Groningen 2012-2013

20-2-2014 v.k.a. 23-4-2014

3
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
verbouwen school

20-2-2014

piepsysteem 
i.v.m. 
omgevings-
vergunning

23-4-2014

4
Informatie wijziging bestemmingsplan 
'Poelestraat-achterzijde'

20-2-2014 v.k.a. 23-4-2014

5
Bezuinigingen WerkPro en 
beantwoording motie Spitsrekken

20-2-2014 v.k.a. 23-4-2014

6
Revitaliseringsplan 
Woonschepenhaven

20-2-2014 v.k.a. 23-4-2014

7
Wensen en bedenkingen t.a.v. aankoop 
aandeel Waterbedrijf Groningen

20-2-2014

wensen en 
bedenkingen 
procedure 
schriftelijk 
afgehandeld - 
geen w/b

23-4-2014

8 Trendonderzoek ongevallen fiets-bus 20-2-2014 v.k.a. 23-4-2014

9
Beantwoording vraag afschrijftermijn 
parkeervergunningensysteem

20-2-2014 v.k.a. 23-4-2014

10 Ontwikkelingen jongerenhuisvesting 20-2-2014 v.k.a. 23-4-2014

11
Informatie toezegging luchtkwaliteit 
Aanpak Ring zuid

21-2-2014 v.k.a. 23-4-2014

12 Motie oplaadpunt elektrische fietsen 21-2-2014 v.k.a. 23-4-2014

13 Evaluatie Westrandproject 28-2-2014 v.k.a. 23-4-2014

14
Informatie Pilot huisverbod bij 
kindermishandeling

28-2-2014 v.k.a. 23-4-2014

15 BEA omgeving aula Selwerderhof 6-3-2014 v.k.a. 23-4-2014

16
Ontwikkelingen in het 
vreemdelingengebied

6-3-2014 v.k.a. 23-4-2014

17
Onderwijshuisvesting: 
beschikbaarstelling Valreep 69 aan 't 
Kompas (VCOG)

6-3-2014 v.k.a. 23-4-2014

18 Spoorzone Groningen (informerend) 11-3-2014 v.k.a. 23-4-2014

19
Jaarverslag leerplicht schooljaar 
2012/2013

13-3-2014 v.k.a. 23-4-2014

20
Informeren Raad over de sluiting van 
de Gebruiksruimte Herebinnensingel te 
Groningen

13-3-2014 v.k.a. 23-4-2014

21
Informeren over evaluatie In control 
verklaring en vervolgaanpak

13-3-2014 v.k.a. 23-4-2014

23-4-2014
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Lijst van ingekomen collegebrieven voor de raad van 23 april

Nr. raad Onderwerp
Ontvangen 
d.d. 

afhandeling Raads-verg.

22 Exploitatie Theeschenkerij Prinsentuin 13-3-2014 v.k.a. 23-4-2014

23
De Rode Loper Visie Werklocaties en 
Beleidsnotitie Westpoort

13-3-2014 v.k.a. 23-4-2014

24
Aanbieding eindverslag afsluiting 
Noord-Nederland Ruslandjaar 2013

13-3-2014 v.k.a. 23-4-2014

25 Businesscase materieel vernieuwing 14-3-2014 v.k.a. 23-4-2014

26

Beantwoording vragen uit 
raadscommissie Beheer en Verkeer 12 
februari 2014 Begraafplaats Noorddijk 
Kiosk Noorderplantsoen

14-3-2014 v.k.a. 23-4-2014

27
Programma actualisering 
bestemmingsplannen 2014

20-3-2014 v.k.a. 23-4-2014

28
Stand van zaken 
Organisatieontwikkeling

20-3-2014

meenemen 
bij eerst-
volgende 
P&O cie. 
(F&V)

23-4-2014

29 Versterking participatie de Weijert 20-3-2014 v.k.a. 23-4-2014

30
Partiële herziening bestemmingsplan 
Grote Markt - Oostwand

20-3-2014 v.k.a. 23-4-2014

31
Informatie Wet maatregelen WWB 
Participatiewet

20-3-2014 v.k.a. 23-4-2014

32
Gemeentelijke reactie op jaarverslag 
2012 welstands(-monumenten) 
commissie

20-3-2014 v.k.a. 23-4-2014

33
Voorgenomen verkoop aandelen Attero 
(vertrouwelijke bijlage)

20-3-2014
besproken in 
cie. 16 april

23-4-2014

34
Parkeerplan Noorderplantsoenbuurt- 
Oranjebuurt

21-3-2014 v.k.a. 23-4-2014

35 Handreiking fractievoorzitters 14-18 24-3-2014 v.k.a. 23-4-2014

36 Politie inzet A-Kwartier 25-3-2014 v.k.a. 23-4-2014

37
Voorontwerp-bestemmingsplan 
Helpermaar 2014

27-3-2014 via cie. R&W 23-4-2014

38 Informerende brief parallelweg A7 27-3-2014 via cie. B&V 23-4-2014

39 Beantwoording motie museumvisie 27-3-2014 via cie. O&W 23-4-2014

40
Brief over raadsbesluiten april en mei 
2014

27-3-2014
alle 
commissies

23-4-2014

41

Nota van Uitgangspunten voor de 
aanbesteding van het openbaar vervoer 
per bus in Groningen en Drenthe in de 
periode 2017-2027

28-3-2014 via cie. B&V 23-4-2014

23-4-2014
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Lijst van ingekomen collegebrieven voor de raad van 23 april

Nr. raad Onderwerp
Ontvangen 
d.d. 

afhandeling Raads-verg.

42
Resultaten van bespreking van de 
ondersteuningsplannen passend 
onderwijs

28-3-2014 via cie. O&W 23-4-2014

43 Evaluatie boombeheer 2013
4-4-2014

via cie. B&V 23-4-2014

44
Reactie op brief uit Moermansk nav 
arrestatie dhr Van der Veen 4-4-2014

via cie.  F&V
23-4-2014

45 Jaarplan Veiligheid 2014
10-4-2014

via cie.  F&V
23-4-2014

46
Rapportage Grondbedrijf 2013 
(bekrachtiging geheimhouding ex art 
25 Gemeentewet) 11-4-2014

via cie. R&W
23-4-2014

47 Een plek voor jongeren 11-4-2014 via cie. O&W 23-4-2014

48
Subsidie geluidreducerende 
maatregelen kamerverhuurpanden

11-4-2014 via cie. R&W 23-4-2014

49 OOG doet mee aan Mediahub 11-4-2014 via cie.  F&V 23-4-2014

50 Evenementenprogramma Binnenstad 11-4-2014 via cie. B&V 23-4-2014

51
Noordelijke energieagenda Switch en 
Energy Valley

11-4-2014 via cie. B&V 23-4-2014

52 Staat V 2013 11-4-2014 via cie. B&V 23-4-2014

53
Voortgang zienswijze op het 
aangepaste gaswinningsplan NAM 
2013

14-4-2014
besproken in 
cie. 16 april

23-4-2014

54
Subsidietoekenning Hanzehogeschool 
/EnTranCe

17-4-2014 via cie. W&I 23-4-2014

55
Aanvullende informatie 
bestemmingsplan woningsplitsing

22-4-2014
te betrekken 
bij raad 23-
4, punt 8a.

23-4-2014

56
Onderzoek naar optimalisering 
sportvoorzieningen in de Wijert 
Gomarus college

22-4-2014 via cie. O&W 23-4-2014

57
Strategisch Plan Groningen Airport 
Eelde

23-4-2014 via cie.  B&V 23-4-2014

23-4-2014
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23 april 2014 
Agendapunt 5a. 
Bekrachtiging geheimhouding van de collegebrief nr. 46 op de lijst met nr. GR14.4328366 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gelezen de collegebrief van 11 april 2014, kenmerk GR14.4328366; 
Gezien het feit, dat voor deze brief met bijlagen geheimhouding in de eerstvolgende 
raadsvergadering moet worden bekrachtigd; 
Gelet op artikel 25, lid 2 Gemeentewet; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
de door het college in zijn brief van 11 april 2014,  kenmerk GR14.4328366 opgelegde 
geheimhouding te bekrachtigen. 
 
 
 
 
 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 23 april 2014. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst dr. R.L. (Ruud) Vreeman 
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LIJST VAN ONTVANGEN OVERIGE INGEKOMEN STUKKEN VOOR DE RAAD  
                                                  VAN  23 april 2014 
 
 

Nr.  Afzender  Onderwerp Dagmail 
d.d.  

Advies/ 
afhandeling  

1.  Stadsbeheer Afschrift van beantwoording 
bezwaar tarief grof vuil 

20-2-2014 Tkn. 

2.  Wijkcentrum de Berk Brief aan college en gemeenteraad 
met reactie op het ingezette traject 
bezuinigingen voor 
accommodaties 

20-2-2014 Tkn. 

3.  Wijkraad Paddepoel Tekst van inspreken bij 
gemeenteraad 19-2 m.b.t. moskee 

20-2-2014 Tkn. 

4.  Buurtcentrum 
Stadspark 

Afschrift van reactie aan BBOG 
m.b.t. ingezonden brief aan 
gemeenteraad 

20-2-2014 Tkn. 

5.  VNG Handreiking voor toepassing van 
de Wet Gemeenschappelijke 
regelingen 

28-2-2014 Tkn. 

6.  Burger Open houden van wandelroute, 
uitstel van verkoop 

28-2-2014 Tkn., college 
ontvangt 
exemplaar ter 
afhandeling 

7.  Ministerie van 
Binnenlandse Zaken 
en 
Koninkrijksrelaties 

Collegevorming en benoeming 
wethouders 

28-2-2014 Tkn., afschrift 
naar college 

8.  College Afschrift van beantwoording 
ingekomen brief van burger m.b.t. 
vraagstuk ‘inbesteden van 
schoonmaakwerkzaamheden’ 

28-2-2014 Tkn.  

9.  Gemeente 
Halderberge 

Motie afkeuring schaliegas 28-2-2014 Tkn. 

10.  Wijkvereniging de 
Rivierenbuurt 

Artikel Zuidelijke Ringweg t.b.v. 
lijsttrekkersdebat 5-3 

5-3-2014 Tkn. 

11.  Burger CPB rapport koopzondagen 5-3-2014 Tkn. 
12.  Burger Bouwplannen 

Haddingedwarsstraat 
5-3-2014 Tkn. 

13.  Vereniging Groen 
Noordenveld 

Afschrift brief aan Provinciale 
Staten met reactie op 
samenwerking en actualisatie 
Regiovisie 

6-3-2014 Tkn. 

14.  NOV Vrijwilligerswerk in het 
Collegeprogramma 

6-3-2014 Tkn. 

15.  Buurtinitiatief 
Paterswoldseweg 

Nut en noodzaak tunnel 
Pateswoldseweg niet overtuigend 

7-3-2014 Tkn. 

16.  Commissaris van de 
Koning, Provincie 
Groningen 

Bevordering bestuurlijke 
integriteit 

11-3-2014 Tkn. 

17.  OBS De Driebond Noodkreet inzake schoolbus en 
toekomst 

11-3-2014 Tkn. 
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Nr.  Afzender  Onderwerp Dagmail 
d.d.  

Advies/ 
afhandeling  

18.  Groninger Dorpen Dorpshuizen en WMO sterke 
combinatie binnen decentralisatie 

13-3-2014 Tkn. 

19.  Burger Noodkreet i.v.m. fijnstof normen  16-3-2014 Tkn. 
20.  Initiatiefgroep oude 

Winschoterdaip open 
Afschrift brief aan Stuurgroep 
aanpak Ring Zuid m.b.t. 
vaarwegen in en rond Groningen 

19-3-2014 Tkn. 

21.  Stadsdeeloverleg 
Noord West 

Facilitering wijkraden 19-3-2014 Tkn. 

22.  Klimaatverbond 
Nederland 

Brief aan alle gemeenten tbv 
collegeonderhandelingen 

19-3-2014 Tkn. 

23.  FNV Circulaire aan B&W en 
gemeenteraad met Manifest 
gemeenteraadsverkiezingen 

20-3-2014 Tkn. 

24.  FNV Jong Jongerenthema’s 20-3-2014 Tkn. 
25.  Platform Jeugdzorg Collegeonderhandelingen 20-3-2014 Tkn. 
26.  GCC, VNO-NCW 

Noord en MKB NL 
Noord 

Felicitatie en input 
collegeonderhandelingen 

21-03-2014 Tkn. 

27.  Stichting Leergeld 
Groningen e.o. 

Voorkom sociale uitsluiting van 
kinderen in armoede 

25-03-2014 Tkn. 

28.  Ondernemingsraad 
gemeente Groningen 

Inzet OR inzake Organisatie 
Ontwikkeling en 
doorlichtingsrapporten 

25-03-2014 Tkn. 

29.  Platform Groningen 
verdient beter 

Plannen voor de Ringweg 28-03-2014 Tkn. 

30.  Omwonenden Het voormalig distributiecentrum 
van het UMCG aan de 
Oosterhamrikkade 

01-04-2014 Tkn. 

31.  Burger Toezending uitkomst onderzoek 
effecten afslag Hereweg 

02-04-2014 Tkn. 

32.  Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap 

Rapport ‘Kwaliteit gemeentelijk 
toezicht kinderopvang 2012-2013’ 

03-04-2014 Tkn. 

33.  VG-
BelangenPlatform 
Groningen 

Overheveling AWBZ-zorg naar 
gemeenten 

03-04-2014 Tkn. 

34.  Burger APV 4:6 geluidshinder? 03-04-2014 Tkn. 
35.  College Benoeming P. Teesink als 

gemeentesecretaris per 1 mei 
2014 

03-04-2014 Tkn. 

36.  College  Afschrift brief aan bestuur LTC 
Hoogkerk m.b.t. accommodatie 

03-04-2014 Tkn. 

37.  Burger Illegale woningverhuur aan 
studenten 

03-04-2014 Tkn. 

38.  Burger Minicontainer voor oud papier 03-04-2014 Tkn. ter 
afhandeling naar 
college 

39.  De Vakvereniging 
Brandweer 
Vrijwilligers 

Visie op de positie van de 
brandweervrijwilligers 

03-04-2014 Tkn. 

40.  Stichting 
Leefomgeving 
Zuidelijke Ringweg 
Groningen 

Afschrift brief aan college m.b.t. 
ter inzage legging 
onwerpvergunning 
Helperzoomtunnel en 
inrichtingsplannen 

08-04-214 Tkn. 
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Nr.  Afzender  Onderwerp Dagmail 
d.d.  

Advies/ 
afhandeling  

41.  Energieke regio, De 
natuur en 
milieufederaties, 
Meer met Minder 

VNG Ondersteuningsprogramma 
Energie 

08-04-2014 Tkn. 

42.  Meldpunt hoge tonen Kattenverjager mag blijven piepen 09-04-2014 Tkn. 
43.  Burger Afschrift van brief aan OV-bureau 

Groningen-Drenthe m.b.t.  
buslijn 6 

10-04-2014 Tkn. 

44.  De CVE Paddepoel Omgevingsvergunning moskee 15-04-2014 Tkn. 
45.  Buurtvereniging het 

A-kwartier 
Woningsplitsing 15-04-2014 Te betrekken bij 

raad 23-4, 
punt 8b 

46.  Stichting 
Leemomgeving 
Zuidelijke Ringweg 

Intro ring Zuid 15-04-2014 Tkn. 

47.  Burger Busbaan achter Parkweg 15-04-2014 Tbv. cie. B&V in 
mei 

48.  Detailhandel 
Nederland 

Aanbieden publicaties 
Winkelgebied van de toekomst en 
Afhaalpunten 

16-04-2014 Tkn. 

49.  Vereniging Openbare 
Bibliotheken 

Bibliotheekwet 16-04-2014 Tkn. 

50.  JOVD Groningen Over raadsvoorstel 
woningsplitsing 

17-04-2014 Te betrekken bij 
raad 23-4, 
punt 8b 

51.  Diverse 
Maatschappelijke 
organisaties in 
Nederland 

Brief aan alle gemeenteraden van 
de Nederlandse gemeenten m.b.t. 
Aanpak armoede- en 
schuldenproblematiek 

17-04-2014 Tkn. 

52.  Bedrijvenpark 
Rengers 

De primitieve begroting 2015 van 
de gemeenschappelijke regeling 
bedrijvenpark Rengers 

17-04-2014 Tkn. 

53.  Groen Geel Exclusiviteit FC Groningen op 
Sportpark Corpus den Hoorn 

22-4-2014 Tkn. 

54.  Bewoners 
Schildersbuurt 

Reactie op toelichtingsbrief 
wethouder m.b.t. 
afwijkingsbevoegdheid 

23-4-2014 Tkn. 

55.  Corporaties Toekomst samenwerking 
document corporaties aan nieuwe 
raad 

3-4-2014 Tkn. (toegevoegd 
aan introductie-
kalender 21 
maart) 
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Raadsvoorstel 
f ' Gemeente 

gronmgen 

Registratienr. RO 14.4199672 
Datum raadsvergadering 23 april 2014 Datum B&W besluit 18-03-2014 

Raadscommissie R&W Portefeuillehouder Van der Schaaf 

Datum raadscommissie 9 april 2014 Steller Corzaan/Burghgraef 

Bijiagen div. Telefoon 3678746:/81:13 

E-mail paul.corzaan@ 
groningen.nl 

Onderwerp 

Vaststelling bestemmingsplan Cortinghborg II 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I . de overwegingen en motiveringen overeenkomstig dit voorstel over te nemen en het bestem

mingsplan Cortinghborg I I , digitaal vervat in het gml-bestand 
NL.IMRO.0014.BP533Cortingborg2-vg01.gml en gebruikmakend van een ondergrond ontleend 
aan het Grootschalig Basis Bestand Groningen van juni 2013, gewijzigd ten opzichte van het 
ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen, overeenkomstig dit voorstel vast te stellen; 

I I . de verantwoording inzake de exteme veiligheidsrisico's voor het bestemmingsplan Cortingh
borg II (de notitie "Verantwoording Groepsrisico bestemmingsplan Cortinghborg fase 2", 
gemeente Groningen) vast te stellen; 

III. geen exploitatieplan vast te stellen. 
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(Publleks-)samen vet t ing 

Voor de voormalige sportvelden en het voormalige Noorderpoortcollege in De Hoogte is in 2009 
een woningbouwplan gemaakt door woningstichting De Huismeesters. De sportvelden hebben hun 
ftinctie verloren sinds een nieuw sportcomplex aan de andere kant van de ringweg is geopend. 
De school is verhuisd naar een nieuwe locatie en het oude gebouw is inmiddels gesloopt. Hierdoor is 
er de mogelijkheid tot uitbreiding van het stedelijke areaal aansluitend op de bestaande buurt 
De Hoogte. 

Op 30 november 2011 is het bestemmingsplan Cortinghborg, waarin bouwfase 1 van de wijk Cor
tinghborg is vastgelegd, vastgesteld door de gemeenteraad. Onderhavig bestemmingsplan, Cortingh
borg I I , legt nu bouwfase 2 vast, waarin in grondgebonden (starters)woningen, een appartementen-
complex en een woontoren voor jongeren in verschillende leeftijdscategorieen wordt voorzien. 
Het plangebied wordt begrensd door de Plataanlaan aan de noordzijde, de Bedumerweg aan de oost-
zijde, de Poortstraat aan de zuidzijde en aan de westzijde door de straat Terdelt die in het veriengde 
van de straat De Hoogte ligt. 

Het bestemmingsplan is nu zover dat het door uw raad kan worden vastgesteld. 

Inleiding 

Onderstaand komen de volgende onderwerpen aan de orde: 
de fase waarin het bestemmingsplan momenteel verkeert; 

• samenvatting van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. 

Bestemmingsplan. 
De terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan is gebeurd volgens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Van de terin
zagelegging is op de wettelijk voorgeschreven wijze kennis gegeven in de Groninger Gezinsbode en 
de Staatscourant van 19 december 2014. In de kennisgeving is vermeld dat gedurende de tennijn van 
terinzagelegging van zes weken, van 20 december 2013 tot en met 30 januari 2014, iedereen, naar 
keuze schriftelijk of mondeling, zijn zienswijze over het ontwerp naar voren kan brengen bij uw 
raad. U bent hiervan per brief van 12 december 2014 (RO 13.4040619) op de hoogte gesteld. 
Er zijn geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. 

Als uw raad met dit voorstel instemt is het plan vastgesteld en zal het nogmaals zes weken ter inzage 
worden gelegd en kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. 

Samenvatting van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. 
In hoofdstuk 3, de Algemene regels, zijn planregels toegevoegd die een verbod inhouden 
(splitsingsverbod) om een bestaande woning te veranderen in en/of te vergroten tot twee of meer 
zelfstandige woningen. In hoofdstuk 1, Inleidende regels, zijn de hieruit voortvloeiend begripsbepa-
lingen toegevoegd. De splitsingsverbodregels vloeien voort uit het facetbestemmingsplan 
" Woningsplitsing". 

Beoogd resultaat 

Het beoogde resultaat is te komen tot een bestemmingsplan waaraan omgevingsvergunningen 
kunnen worden getoetst. 

Kader 

Het plan is in het kader van het woningbouwproject Cortinghborg opgesteld. Het doel van dit project 
is in hoofdzaak appartementen te bouwen voor jongeren in verschillende leeftijdscategorieen en star-
terswoningen. 
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Argumenten/afwegingen 

Verantwoording groepsrisico exteme veiligheid. 
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan door uw raad dient de verantwoording van het groeps
risico in het kader van exteme veiligheid eveneens te worden vastgesteld. Uit de verantwoording 
blijkt dat er weliswaar een groepsrisico is, maar dat de invioed van de ontwikkeling Cortinghborg II 
nauwelijks invioed heeft op de hoogte van het al bestaande groepsrisico. 

Geluidontheffing. 
Voor de gevels van het appartementencomplex en de woontoren die grenzen aan de Bedumer-
weg/Soendastraat is een hogere grenswaarde verkeerslawaai op grond van de Wet geluidhinder 
vastgesteld door het college. De beschikking hogere grenswaarden geluid wordt tegelijkertijd 
met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage gelegd. Ook hierop kurmen gedurende 6 weken 
zienswijzen worden ingediend. Omdat bij de gevels die georienteerd zijn op de N370 de uiterste 
grenswaarde voor wegverkeerslawaai wordt overschreden, worden deze gevels als dove gevels 
uitgevoerd. 

Hoogbouweffectrapportage. 
Voor de woontoren van circa 75 meter hoogte is een hoogbouweffectrapportage opgesteld (deze is 
als bijlage bijgevoegd) conform de criteria zoals aangegeven in de Stmctuurvisie Hoogbouw 2009. 
In de Stmctuurvisie is op basis van algemeen ruimtelijk beleid een eenduidig kader van hoogbouw-
doelstellingen opgesteld. Hierbij wordt gekeken naar de effecten op het stadsbeeld en de stadsont
wikkeling en naar het effect van het gebouw op zijn directe omgeving door ondermeer onderzoeken 
naar windhinder en schaduwwerking. De conclusie is dat van schaduwwerking in slechts zeer 
geringe mate sprake is en blijkt dat bij de woningen in de omgeving van de hoogbouw geen over-
matige windhinder ondervonden zal worden. Wel zullen er windafschermende maatregelen worden 
getroffen omdat aan de voet van de toren plaatselljk een matig tot slecht windklimaat te verwachten 
is. Er zijn tijdens de terinzagelegging van de hoogbouweffectrapportage geen reacties binnengeko
men. 

Maatschappelf jk draagvlak/part ic ipat ie 

Participatie. 
Voorafgaand aan de terinzagelegging van het voorontwerp-bestemmingsplan zijn zowel de omwo
nenden als de omliggende bedrijven geinformeerd over de doelstelling en procedure van dit plan en 
de hoogbouweffectrapportage tijdens een inloopbijeenkomst op 20 juni 2013. 
Een bescheiden aantal omwonenden heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om zich te laten 
bij praten over de planvorming. Omwonenden zijn per brief uitgenodigd en de uitnodiging is op de 
website van de gemeente Groningen gepubliceerd. De reacties waren overwegend positief 

Inspraak. 
Op 3 September 2013 heeft uw college het voorontwerp-bestemmingsplan Cortinghborg II vrij gege
ven voor inspraak en overleg. Tijdens de inspraaktermijn van vier weken zijn geen inspraakreacties 
ingediend. De inspraaktermijn liep van 13 September tot en met 10 oktober 2013. 

Financiele consequenties 

Nagegaan is of het op basis van de in de Wro opgenomen regeling omtrent grondexploitatie nood
zakelijk is een exploitatieplan aan het bestemmingsplan toe te voegen. Een dergelijk plan wordt 
samen met het bestemmingplan door uw raad vastgesteld en bevat een verantwoording van de wijze, 
waarop de kosten van een ontwikkeling verzekerd zijn. 
Daamaast kan een exploitatieplan inrichtingseisen voor de ontwikkeling bevatten. Het opstellen 
van een exploitatieplan is niet nodig als ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan een 
exploitatieovereenkomst is gesloten met de ontwikkelaar, als het gaat om gronden die in eigendom 
zijn van de gemeente danwel die al zijn vergund of waarvoor een wijzigingsbevoegdheid in het 
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bestemmingsplan is opgenomen. In afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (Grondexploitatie) 
is geregeld dat een exploitatieplan ten behoeve van een ontwikkeling die door middel van een wijzi
gingsbevoegdheid wordt mogelijk gemaakt pas ten tijde van de wijziging van de bestemming hoeft 
worden vastgesteld. 
In het bestenmiingsplan Cortinghborg II gaat het om de ontwikkeling van woningbouw. Hiervoor is 
een exploitatieovereenkomst gesloten met woningcorporatie De Huismeesters. Hierdoor is het niet 
nodig dat uw raad bij dit bestemmingsplan een exploitatieplan vaststelt. 

Realisering en evaluatie 

Als uw raad instemt met het raadsvoorstel is het plan vastgesteld. Het plan zal zes weken ter inzage 
worden gelegd en er kan dan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeest( r en wethouders van Groningen, 

de burgemi 
dr. R.L. (R 

ster, 
ud) Vreeman 

de secretaris, 
drs. M, en) Ruys 
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23 april 2014 
Nr. 6a. 
Vaststelling bestemmingsplan Cortinghborg II. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 maart 2014 
(GR 14.4272613); 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. de overwegingen en motiveringen overeenkomstig dit voorstel over te nemen en het 

bestemmingsplan Cortinghborg II, digitaal vervat in het gml-bestand 
NL.IMRO.0014.BP533Cortingborg2-vg01.gml en gebruikmakend van een ondergrond 
ontleend aan het Grootschalig Basis Bestand Groningen van juni 2013, gewijzigd ten 
opzichte van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen, overeenkomstig dit voorstel 
vast te stellen; 

II.  de verantwoording inzake de externe veiligheidsrisico’s voor het bestemmingsplan 
Cortinghborg II (de notitie "Verantwoording Groepsrisico bestemmingsplan 
Cortinghborg fase 2", gemeente Groningen) vast te stellen; 

III.  geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 23 april 2014. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. R.L. (Ruud) Vreeman 
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Raadsvoorste l 
Gemeente 

groningen 

Datum raadsvergadering 2 3 - 0 4 - 2 0 1 4 

Raadscommissie 

Datum raadscommissie 1 6 - 0 4 - 2 0 1 4 

Bijiagen 1 

Onderwerp 

Registratienr. 

Datum B&W besluit 

Portefeuillehouder 

Steller 

Telefoon 

E-mail 

SZ 14.4192910 
11-03-2014 

T. Schoor 

J. de Wit 

5610 
j OS. de. wit@groningen. 
nl 

Nacalcuiatie Nieuwbouw Harm Buiterplein 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I . het rapport "Nacalcuiatie Nieuwbouw Harm Buiterplein" vast te stellen; 
II . de vrijval aan kapitaallasten van 0,4 miljoen euro aan de algemene middelen toe te voegen; 
III . de gemeentebegroting overeenkomstig te wijzigen; 
IV. het college te machtigen nog te verkrijgen inkomsten te verrekenen voor zover met deze 

activiteiten nog geen rekening is gehouden; 
V. het project "Nieuwbouw Harm Buiterplein" te liquideren. 
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(Publleks-)samenvatting 

Met het vaststellen van de nacalcuiatie wordt het project "Nieuwbouw Harm Buiterplein" afgesloten. 
In maart 2009 heeft de raad voor de nieuwbouw voor de dienst SOZAWE op het Europapark een 
krediet van 66 miljoen euro beschikbaar gesteld. De nieuwbouw is op 20 febmari 2014 officieel 
geopend. Daarmee is het project binnen de vastgestelde plaiming in gebruik genomen. Behalve 
onderdelen van de voormalige dienst SOZAWE zijn in de nieuwbouw op het Harm Buiterplein ook 
andere onderdelen van de gemeentelijke organisatie in het gebouw gehuisvest. 
De nieuwbouw is gerealiseerd voor een bedrag van 62,4 miljoen euro. Dat betekent dat het gebouw 
ongeveer 3,6 miljoen euro goedkoper is uitgevallen dan vooraf geraamd. Deze meevaller wordt voor 
het grootste deel veroorzaakt door lagere bouwkosten. 

inleiding 

Met het rapport "Nacalcuiatie Nieuwbouw Harm Buiterplein" wordt uitvoering gegeven aan de 
gemeentelijke richtlijnen dat voor nieuwbouwprojecten boven de 450 duizend euro een nacalcuiatie 
moet worden opgesteld. 

Beoogd resultaat 

Het resultaat is de financiele afwikkeling van het project "Nieuwbouw Harm Buiterplein". 

Kader 

Het kader voor dit besluit zijn de door de raad vastgestelde richtlijnen voor de nacalcuiatie van 
investeringsproj ecten. 

Argumenten/afwegingen 

In de nacalcuiatie wordt aan de gemeenteraad financiele verantwoording afgelegd over het verloop 
van het project "Nieuwbouw Harm Buiterplein". 

IVIaatschappelijk draagvlak/part ic ipat le 

De realisatie van de nieuwbouw kwam tot stand door goede samenwerking tussen gemeentelijke 
afdelingen, adviseurs (w.o. de architect), de aannemer en de omgeving. Bij aanvang van het project 
zijn buurtbewoners over de nieuwbouw geinformeerd. 

Financiele consequenties 

Het door de raad beschikbaar gestelde krediet van 66 miljoen euro behoeft niet geheel te worden 
aangesproken. Er is een positief resultaat bereikt van mim 3,6 miljoen euro. Daamaast is een bedrag 
van 3,2 miljoen euro gereserveerd voor in 2014 te maken kosten. 

De vrijval van kapitaallasten bedraagt 0,4 miljoen euro. De vrijval is een gevolg van de toepassing 
van de actuele richtlijnen op het gebied van verlengde afschrijvingstermijnen en restwaarden voor 
fundering en casco. Voorgesteld wordt om deze vrijval toe te voegen aan de algemene middelen. 

In de oorspronkelijke opzet van de begroting van de nieuwbouw is uitgegaan van extra stmcturele 
lasten tot een bedrag van 1,9 miljoen euro. Hiervoor heeft uw raad extra beleidsgeld toegekend. 
Wij verwachten dat deze lasten zullen temglopen tot ongeveer 1,2 miljoen euro. Bij de primitieve 
begroting van 2014 is al rekening gehouden met een temgloop van kapitaallasten tot een bedrag van 
0,3 miljoen euro. De oorzaken van de vrijval van 0,3 miljoen euro zijn het lagere rente 
omslagpercentage en het niet aanspreken van een deel van het krediet. 
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Begrotingswijziging 2014 (raad) 
Nacalcuiatie nieuwbouw Harm Buiterplein 

Betrokken dienst(en) 
" Naam voorstel 
• Besluitvorming (otgaan + datum) 
Incidenteel / Structureel 
Soort vvljziging 

SOZAWE, SSC Vastgoed en Concernstaf 

Nacalcuiatie nieuwbouw Harm Buiterplein 

raadsbesluit d.d. •. 

Exploitatie: 

Bedragen x 1.000 euro 
Saldo voor Saldo na 

Nr. Deelprogramma; Dienst l/S : Lasten Baten res. Mut. Onttr..res. Toev. Res • res. Mut.; 
1.2 ; Inkomen en inkomensondersteuning, SOZAWE S -400 400 ! 400 

0 • • " . 0 ; 
13.1 i college, raad en overig BSD s 400 -400 ; ; -400 

0 ! ; - '0 . 

•p'OfAlSiliSiSflNgiWiaGING 

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging 
De nacalcuiatie over de nieuwbouw aan het Harm Buiterplein laat een vrijval op de kapitaallasten 
zien van 0,4 miljoen euro. De vrijval is een gevolg van de toepassing van de actuele richtlijnen 
voor vertengde afschrijvingstennijnen en restwaarden voor fundering en casco. Voorgesteld 
wordt de vrijval toe te voegen aan de algemene middelen. 

Realisering en evaluatie 

Met de officiele opening van de locatie Harm Buiterplein is het project binnen planning en budget 
gerealiseerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
dr. R.L. (Ruud) Vreeman 

de secretaris, 
drs. M.A. (Maarten) Ruys 
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Maart 2014 
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Rapport 'Nacalcuiatie project nieuwbouw kantoor Harm Buiterplein' 

Inhoudsopgave 

1. Projectbeschrijving met exploitatiebegroting en juridische aspecten 4 

2. Kredietbesluiten van de raad met eventuele dekkingsvoorsteiien 5 

3. Tijdsplanning krediet 6 

4. Aanbestedingsprocedures 7 

5. Moment van gereedkomen, ingebruikneming en opievering 

6. Totale kosten van het project, inclusief meerjaren onderhoudsplan (MJOP) 

7. Verschillenanalyse op onderdelen: afwijkingen tussen realisatie en begroting 9 

8. Afwikkeling Verzoeken tot Wijziging, tiesteding van de post onvoorzien 

9. Handelwijze ten aanzien van onder- en overschrijdingen van kredieten 

10. Fiscale aspecten (BTW-verrekening) 9 

Bijiage 
Overzicht van raadsvoorstellen en verstrekte informatie door het College van Burgemeester en 
Wethouders aan de gemeenteraad 
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Inleiding 

De gemeenteraad heeft op 25 maart 2009 besloten tot nieuwbouw voor de dienst SOZAWE op een 
locatie op het Europapark. Voor deze bouw stelde de raad een bedrag van in totaal 66 miljoen euro 
beschikbaar. 

Sinds de besluitvorming door de raad in 2009 zijn er binnen de gemeentelijke organisatiestructuur 
diverse wijzigingen aangebracht. In het kader van deze nacalcuiatie noemen wij de gewijzigde 
directiestructuur, het loslaten van de dienstenstructuur en de voorbereidingen voor de totstandkoming 
van een gemeentelijk Shared Service Center (SSC).Tot slot leidde een veranderde zienswijze met 
betrekking tot de dienstverlening aan burgers er toe dat in de nieuwbouw ook andere onderdelen van de 
gemeente Groningen zijn gehuisvest. 

Behalve de gemeentelijke organisatiestructuur is ook het krachtenveld op het terrein van Werk en 
Inkomen gewijzigd. Was in 2009 nog de integrate dienstverlening van/tussen de ketenpartners 
gemeente en CWl (later UWV) het uitgangspunt, vanaf 2011 is de complementaire dienstverlening van 
beide organisaties uitgangspunt. 
Deze wijziging in uitgangspunten heeft ook tot een wijziging van de oorspronkelijke indeling van het 
gebouw geleid. Daarmee is er voor burgers weer een duidelijk onderscheid tussen gemeentelijke en 
UWV dienstverlening zichtbaar. 

In deze nacalcuiatie wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de situatie zoals deze op het moment van 
besluitvonming door de gemeenteraad aan de orde was. Dit om de verbinding met de in het verleden 
genomen besluiten aan te brengen en daarmee de leesbaarheid van deze nacalcuiatie te t)evorderen. 
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1. Projectbeschrijving met exploitatiebegroting en juridische aspecten 

1.1 Projectbeschrijving 
Ten tijde van de besluitvorming door de raad in 2009 was de ambitie van de dienst Sociale Zaken en 
Werk de publieke dienstverlener te zijn op het gebied van werk, inburgering, zorg en inkomen in de 
gemeente Groningen. Om deze ambitie te realiseren wilde SOZAWE een open en klantgerichte 
organisatie zijn waar klanten graag komen en goed geholpen worden, en waar medewerkers met plezier 
werken. 

Om de integrate dienstverlening aan onze klanten (werkzoekenden en werkgevers) te verbeteren en te 
verbreden is mimte nodig. De centrale locatie van de dienst SOZAWE aan de Eendrachtskade in 
Groningen is ongeschikt om de dienstverlening aan klanten van het Wei1<plein - een samenwerkings
verband tussen UWV-WERKbedrijf en de dienst SOZAWE - op adequate wijze uit te voeren. 

Aansluiten bii ontwikkelinoen 
Bij het zoeken naar een locatie voor nieuwe huisvesting is het college uitgegaan van een verdere 
verbetering en verbreding van de gezamenlijke dienstverlening door SOZAWE en haar ketenpartners 
aan onze klanten. Deze ambitie is niet alleen een keuze van het college, maar ook een noodzaak gezien 
de ontwikkelingen om ons heen. Wat we op ons af zien komen, is een verdere decentralisatie van taken 
door het Rijk in de richting van gemeenten, een nauwere samenwerking tussen de ketenpartners met 
daarbij een sterkere regierol voor de gemeenten en een toenemende vraag van omiiggende gemeenten 
aan de gemeente Groningen om taken voor hen uit te voeren. 

Nieuwe huisvesting ondersteunt de kwaliteit van dienstverlening 
Naast de ontwikkelingen in de sociale zekerheid en de arbeidsbemiddeling hebben ook de 
ontwikkelingen in de economische conjunctuur grote invloed op de omvang en aard van de taken van 
het Werkplein. Het is daarom noodzakelijk dat de toekomstige huisvesting 'meet>eweegt' met de functies 
die in het nieuwe gebouw worden uitgevoerd. 
Het gebouw zelf dient er toe bij te dragen dat mensen zich welkom voelen en waar ze zonder g6ne hun 
vragen kunnen stellen. Onze klanten kunnen in de toekomst op een 'Marktplaate' snel(ler) in contact 
komen met medewerkers van bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, uitzendbureaus, re-integratiebedrijven, 
hulpverleningsinstellingen en de belastingdienst. Vanwege het verwachte bezoekersaantal van circa 
1.000 bezoekers per dag en de eisen die de ketenpartners aan ons stellen, dient een dergelijke integrate 
dienstverlening op de begane grond gesitueerd te zijn. 

Het nieuwe gebouw dient in een veilige omgeving te staan, waarin de dynamiek van de samenleving 
zowel buiten als binnen voelbaar is; veel mensen, verkeer, winkels en mogelijkheden voor andersoortige 
activiteiten. Het gebouw moet goed bereikbaar zijn met de fiets en het openbaar vervoer en beschikken 
over voldoende parkeerruimte voor bezoekers en medewerkers. 

Ruimteliike en functionele uitgangspunten 
Op 13 mei 2008 heeft het college onderstaande ruimtelijke en functionele uitgangspunten vastgesteld: 

een open, uitnodigend gebouw, waar burgers terecht kunnen met al hun vragen over werk, 
inburgering, zorg en welzijn, inkomen en ondenwijs; 
een laagdrempelige voorziening voor adequate dienstverlening aan burgers; 

- een ontmoetingsplaats, bruisend en geschikt voor activiteiten; 
een prettige, inspirerende en veilige werkomgeving voor klanten en medewerkers van meerdere 
organisaties; 
een sober en doelmatig gebouw; 
een duurzaam en C02-neutraal gebouw. 
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1.2 Exploitatiebegroting 
Ten opzichte van het raadsvoorstel van 20 januari 2011 zijn de geraamde kapitaallasten (toen nog 4,33 
miljoen euro) lager uitgekomen. Dit is een gevolg van een lager renteomslag percentage tenwiji bij het 
bepalen van de afechrijving nu ook rekening is gehouden met de restwaarde van het gebouw. Verder 
heeft het feit dat niet het volledige door de raad toegekende krediet is ingezet, bijgedragen aan lagere 
kosten voor rente en afschrijving 

Overzicht exploitatiekosten bedragen x€ 1.000 
Rente en afechrijving 3.023 

Gebruik parkeergarage 162 

Onderhoud 

dotatie voorziening groot onderhoud 302 

regulier onderhoud inbouwpakket 87 
onderhoud apparatuur 16 

Energie 208 

Schoonmaakkosten 327 

Verzekeringen en belastingen 161 

Overige kosten 55 

Totaal tssten 4.341 

Opbrengsten >rerhuur -446 

Opbrengst fadl'itaire diensten -186 

totaal baten -606 

netto lasten 3.709 

Het (meerjarig) groot onderhoud is aanbesteed. Hiermee is in een periode van 20 jaar circa 6 miljoen 
euro gemoeid. De aannemer die het pand heeft gebouwd is uiteindelijk ook het onderhoud gegund. 
De kosten van energie en schoonmaak zijn vooralsnog gebaseerd op nonnbedragen per m2. Hierin 
kunnen op basis van het daadwerkelijk verbruik nog wijzigingen optreden. Hetzelfde geldt voor de 
verzekering van het pand. 
Een deel (ca. 2.500 m2) van het pand wordt verhuurd aan het UWV. Het UWV betaalt daarvoor een 
marktconfomie prijs. Daamaast wordt bijgedragen in de kosten van geleverde faciliteiten. De afspraken 
hierover zijn vastgelegd in een huurovereenkomst en een facilitaire overeenkomst. 

1.3 Achterliggende documenten 
" Raadsvoorstel SZ09.1853250 

2. Kredietbesluiten van de raad met dekkingsvoorsteiien 
Ten behoeve van de realisatie van de nieuwbouw heeft de raad een aantal besluiten genomen. 

25 maart 2009; Raadsbesluit SZ09.f853250. 
Achterliggende documenten: 

• maart 2009; Besluitvonning totale (stichtings-) kosten 66 miljoen euro en toekenning deelkrediet 
2 miljoen euro. 

o SZ09.1853245 besluitnota college 
o SZ09.1853250 raadsbesluit 
o 2009-03-25 verslag raad 

17 februari 2010; Raadsbeslult SZ10.2139628 
Achterliggende documenten: 

• februari 2010; uitwerken Structuurontwerp tot Definitief Ontwerp en toekenning deelkrediet 
0,8 miljoen euro. 

o SZ10.2139620 besluitnota college 
o SZ10.21.39628 raadsbesluit 
o 2010-02-17 besluitenlijst raadsvergadering 
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16 februari 2011; Raadsbesluit SZ11.2474538 
Achterliggende documenten: 

" februari 2011; toekenning deelkrediet van 51,8 miljoen euro o.b.v. Definitief Ontwerp 
o SZ10.2474518 besluitnota college 
o SZ11.2474358 raadsvoorstel 
o 2011-02-16 besluit raadsvergadering 

26 September 2012; Raadsbesluit SZ12.3183759 
Achterliggende documenten: 

•> September 2012: toekenning resterend krediet van 11,4 miljoen euro, 
o SZ12.3183753 besluitnota college 
o SZ12.3183759 raadsvoorstel 
o 2012-09-26 besluit raadsvergadering 

3. Tijdsplanning krediet 
Het totale krediet dat op 25 maart 2009 door de raad is vastgesteld bedraagt 66 miljoen euro. Het 
krediet is in vier deelkredieten beschikbaar gesteld. Het volume van de deelkredieten was afhankelijk 
van het tempo waarin de bouw en inrichting van het gebouw vorderde. 

In onderstaand overzicht geven wij een beeld van de door de raad beschikbaar gestelde kredieten en 
de periode waarin we deze kredieten dachten uit te geven. Daamaast geven we per jaar de werkelijke 
bestedingen weer en het bedrag dat aan het eind van het jaar nog niet is benut. 

jaar Raadstiesluit Omschrijving tijds

planning 

krediet cumulatief 

krediet 

besteed cumulatief 

besteed 

restant 

2009 25-03-2009 Voorbereiding 

structuurontwerp 

2009-

2013 

2.000 2.000 0 0 2.000 

2010 17-02-2010 Voorbereiding 

deHnitlef ontwerp 

2010-

2013 

800 2.800 1.861 1.861 939 

2011 16-02-2011 Aankoop grond, 

t)ouw casco 

2011-

2013 

51.800 54.600 14.129 15.990 38.610 

2012 26-09-2012 Aankoop 

inbouwpakket etc. 

2012-

2013 

11.400 66.000 25.886 41.876 24.124 

2013 66.000 17.231 59.107 6.893 

2014 Prognose 66.000 3.245 62.352 3.648 

Voor 2014 is nog een bedrag geprognotiseerd en gereserveerd van 3,2 miljoen euro. In onder
staande tabel is de onderbouwing van deze kosten weergegeven: 

Inbouwpakket kiosk 100 

Openingskosten + open dagen 40 

Verhuiskosten 20 

WateiBchapst)elasting 120 

Nazorgwerkzaamheden -<- advieskosten 600 

BTW afrekening 2.365 

Totaal 3.245 
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4. Aanbestedingsprocedures 
Ten behoeve van de realisatie van de bouw zijn de volgende aanbestedingsprocedures uitgevoerd: 

° Europese aanbestedingsprocedure voor de architect (2009) 
• Europese aanbestedingsprocedure voor de constructeur en de installatieadviseur (2009) 
• Onderhandse aanbesteding voor de bouwfysisch adviseur (2009) 
• Meervoudig onderhandse aanbesteding voor de interieurarchitect (2010) 
• Europese aanbesteding voor de aannemer (2010-2011) 
• Detachering projectmanagement (2011) 

5. Moment van gereedkomen, ingebruikneming 
Conform de overeenkomst 'realisatie casco' was het moment van gereedkomen (opievering) vastgelegd 
op 1 juli 2013. Als gevolg het Verzoek tot Wijziging Inbouwpakket is deze datum van opievering 
gewijzigd naar een opname-mijipaal op 3 juli 2013. De nieuwe uiterste datum van opievering (casco + 
inbouw) werd vervolgens vastgesteld op 1 november 2013. 
Anders dan bij aanvang het project werd aangenomen is tijdens de projectperiode besloten dat, behalve 
onderdelen van de toenmalige dienst SOZAWE, ook andere onderdelen van de gemeentelijke 
organisatie in de nieuwbouw gehuisvest zouden worden. 
De ingebruikname van het gebouw geschiedt in fasen. Op 2 december 2013 werd de 1® fase afgesloten, 
de 2® en 3® fase worden in de loop van 2014 uitgevoerd en is afbankelijk van de voortgang van de 
gemeentelijke organisatieontwikkeling. 

6. Totale kosten van het project 
Zoals als eerder werd beschreven heeft de raad ten t)ehoeve van de stichtingskosten van de nieuwbouw 
(kantoren en parkeergarage) feitelijk een krediet van 66 miljoen euro beschikbaar gesteld. In dit 
hoofdstuk geven wij een verantwoording van de besteding van het toegekende krediet. 

Krediet confomi 
Definitief Ontwerp 

Grondkosten 4.910 

Bouwkosten 39.636 

Inrichtingskosten 2.600 

Bijkomende kosten 1.112 

Honoraria architect en adviseurs 6.263 

Financieringskosten 3.9m 

Onvoorzien/loon-en prijsstijging 4.683 

Verhuis- en openingskosten 600 

Niet verrekenbare btw 2.365 

Correctie i.v.m. lager beschikbaar gesteld krediet -75 

Totaal 66.000 

Atwijkingen 
Werkelijke t)estedingen 

Realisatie 

-260 4.650 

4.233 43.869 

-2.600 

0 1.112 

600 6.863 

-903 3.003 

-4.683 0 

-110 490 

0 2.365 

75 

-3.648 62.352 

6.1 Beschrijving 
6.1.1 Atwiikingen tussen actueel krediet en realisatie 
Bij raadsbesluit van 16 februari 2011 is de onderverdeling van het krediet vastgesteld op 66 miljoen 
euro incl. het niet verrekenbare deel van de BTW. Door het gerealiseerde aanbestedingsvoordeel van 
het casco gebouw, de lagere financieringskosten, een scherpe inkoop van het inbouwpakket en het 
organiseren van een sobere opening is uiteindelijk het totaal resultaat uitgekomen op circa 3,65 
miljoen euro. 
De post 'Onvoorzien' is verdeeld onder de posten 'Bouwkosten' en 'Honoraria'. De post 
'Inrichtingskosten' is ondergebracht in de post 'Bouwkosten'. 
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6.1.2 Parkeeraaraae 
De kosten van de parkeergarage Station Europapark (216 plaatsen) bedragen 8,1 miljoen euro en zijn 
ten laste gebracht van de grondexploitatie Europapark. In het hiervoor genoemde overzicht zijn de 
kosten overigens nog wel opgenomen. 

De parkeergarage blijft na opievering nog een jaar of twee/drie in de financiele omgeving van de 
grondexploitatie Europapark. Het feitelijk beheer ligt bij het parkeerbedrijf. Het financiele risico ligt 
gedurende de periode volledig bij de grondexploitatie Europapark. Deze periode is gekozen omdat 
dan de gebiedsontwikkeling rondom de nieuwbouw locatie Harm Buiterplein is afgerond. Na afronding 
van de gebiedsontwikkeling vindt overdracht plaats aan het parkeerbedrijf. 

6.2 Meeijaren onderttoudsplan (MJOP) 
Voor het casco (bouwkundig en gebouw gebonden installaties) is een meerjarig ondertioudscontract 
afgesloten met de aannemer. Het inbouwpakket maakt geen onderdeel uit van het contract en is daarom 
niet opgenomen in de onderhoudskosten zoals die in dit document zijn opgenomen. Het MJOP heeft 
een aantal doelen: 

maximale t>eschikbaarheid en voldoen aan minimaal gewenste onderhoudscondities; 
begroten en plannen van het meerjarig onderhoud; 
inzichtelijk maken welke activiteiten wanneer worden uitgevoerd. 

Het onderhoudsplan beslaat een planhorizon van 40 jaar, onderverdeeld in twee periodes van 20 jaar. 
Voor de eerste 20 jaar is een contract gesloten met de aannemer. De totale kosten voor het onderhoud 
voor de periode 2014 - 2033 (20 jaar) zijn vastgesteld op circa 6 miljoen euro. Dit betekent dat 
gemiddeld 200 duizend euro per jaar moet worden toegevoegd aan de voorziening voor groot 
onderhoud. 
Daarnaast hebben wijzigingen in de bouw, bijvoorbeeld door het gebruik van andere (kwalitatief tietere) 
materialen en de aanleg van een glas / gevel-onderhoudsinstallatie, ook gevolgen voor het onderhoud. 
Hierdoor loopt de jaariijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud op naar 302 duizend euro. Deze 
kosten worden gedekt binnen het exploitatiebudget. 

De aannemer brengt voor een periode van 5 jaar een geactualiseerd MJOP uit. In deze actualisatie van 
het totale plan worden minimaal opgenomen: 

een overzicht van de voorgestelde wijzigingen in het onderhoudsplan; 
financiele en kwalitetieve gevolgen van de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van het initiSle 
MJOP dat de basis vormt van het onderhoudscontract. 

Op basis van analyses van data uit de informatiesystemen, de periodieke conditiemetingen en eventueel 
hieruit volgende noodzakelijke herstelmaatregelen wordt het MJOP jaariijks geactualiseerd. Het resultaat 
is een MJOP dat altijd up-to-date is. 
Het MJOP is niet alleen een leidraad voor het uit te voeren onderhoud, maar ook een intem instrument 
om de kosten overde gehele contractperiode te kunnen t)eheersen. Grote onderhoudsinspanningen 
kunnen over meerdere jaren worden verdeeld. 
Per jaar wordt op basis van het MJOP en alle overige beschikbare informatie een jaarplan gemaakt. 
Hierin worden de volgende gegevens vastgelegd.: 

een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden in het afgelopen jaar; 
preventief- en groot onderhoudswerkzaamheden met de daarbij behorende kosten voor het 
komende uitvoeringsjaar op basis van het vij^arenplan; 
de te verwachten planmatige onderhoudswerkzaamheden en revisies met bijt)ehorende 
uitgaven volgend uit het vijfjarenplan voor het komende uitvoeringsjaar; 
argumentatie voor eventuele afwijkingen ten opzichte van het vijfjarenplan; 
een tijdsplanning voor het komende uitvoeringsjaar. 
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7. Verschillenanalyse op onderdelen 
Gedurende het gehele project, vanaf het moment dat het Structuurontwerp gereed was tot en met de 
overdracht van het gebouw door de aannemer aan de gemeente Groningen hebben zich geen 
kwantitatieve afwijkingen voorgedaan. De wijzigingen die zich hebben voorgedaan waren van 
kwalltatleve aard te weten: 

casco gebouw voorzien van mogelijkheid tot uitbreiding 5̂  verdieping; 
realisatie gevel onderhoudsinstallaties buitengevels; 
realisatie gevel onderhoudsinstallaties atria en binnengevels; 
realisatie gebouw (met name inbouwpakket) afgestemd op organisatorische ontwikkelingen 
gemeentelijke organisatie. 

8. Afwikkeling Verzoeken tot Wijziging, besteding van de post onvoorzien. 
In dit hoofdstuk geven wij aan hoe wij met de hiervoor genoemde onderdelen zijn omgegaan. 

8.1 Verzoeken tot Wijziging op het contract 
Afspraken over de bouw van het casco liggen vast in het contract tussen gemeente Groningen als 
opdrachtgever en BAM Utlliteitsbouw als opdrachtnemer 6n de daarbij behorende bijiagen zoals de 
Vraagspecificaties en het daarvan onderdeel uitmakende Definitief Ontwerp van het casco. 
Als de aannemer en/of opdrachtgever wil(len) afwijken van het afgesproken plan zoals vastgelegd in het 
contract, kunnen daar meer- of minderî osten mee gemoeid zijn. Dergelijke wijzigingen kunnen/konden 
alleen geeffectueerd worden middels een Verzoek tot Wijziging (VtW). 

8.2 Besteding van de post onvoorzien 
Is reeds in hoofdstuk 6.1 beschreven. 

9. Handelwijze ten aanzien van onder- en overschrijdingen van kredieten, 
verschuivingen binnen het totale krediet 
In dit hoofdstuk geven wij aan hoe wij met de hiervoor genoemde onderdelen zijn omgegaan. 
Uitgangspunt is de begroting zoals die is vastgelegd in het raadsbesluit van 16 februari 2011 .Zie 
hiervoor het overzicht 'Stichtingskosten en bestedingen' in Hoofdstuk 6. 

Uitgangspunt bij de uitvoering van dit project is dat de budgetten zoals die zijn opgenomen in het 
overzicht in hoofdstuk 6 niet werden overschreden. Bewaking van dit uitgangspunt vond plaats door het 
projectmanagementbureau draaijer+partners en de deelprojectgroep 'Financien'. 
Over de actuele financiele stand van zaken vond periodiek overieg plaats waarbij afstemming plaats 
vond tussen deelbudgetten en aangegane verplichtingen. Eventueel dreigende overschrijdingen werden 
met de projectleider nieuwbouw overtegd, waarna maatregelen konden worden genomen dan wel 
voorstellen gedaan om de dreiging op te heffen. 

Voorstellen voor verschuivingen binnen het krediet werden door de projectleider nieuwbouw tot 1 april 
2012 voorgelegd aan de directie van SOZAWE. Als uitvloeisel van de herinrichting van de gemeentelijke 
diensten is de besluitvorming in april 2012 overgedragen aan de Stuurgroep nieuwbouw Harm 
Buiterplein. Bij omvangrijke verschuivingen (groter dan 0,5 miljoen euro) vond overieg plaats met de 
portefeuillehouder Financien. 

10. Fiscale aspecten (BTW verrekening) 
De BTW op de investeringen nieuwbouw is grotendeels verrekenbaar met het BTW- compensatiefonds 
en met de aftrekbare BTW op de aangifte omzetbelasting. 
Op 9 augustus 2010 is over dit onderwerp overieg gevoerd. Deelnemers aan dit overieg waren de 
Belastingdienst, het belastingadviesbureau Caraad en vertegenwoordigers van de dienst SOZAWE. Dit 
overieg heeft geleid tot een voorstel aan de Belastingdienst. Het voorstel houdt in dat de dienst 
SOZAWE tot het moment van opievering van het gebouw 38% van de in rekening gebrachte BTW kan 
verrekenen met het BTW- compensatiefonds. De overige 62% kan worden verrekend met de aftrekbare 
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BTW op de aangifte omzetbelasting. 
Op 24 augustus 2010 heeft de Belastingdienst schriftelijk bevestigd met het voorstel akkoord te gaan. 
Deze bevestiging is gedaan onder voorbehoud dat ten tijde van de eerste ingebruikneming van het 
gebouw er een definitieve verdeling wordt gemaakt op basis van de dan aanwezige feiten en 
bestemming van mimten. 

De afrekening met de belastingdienst zal in de loop van 2014 plaatsvinden. Vooralsnog hebben we 
binnen het krediet hiervoor een reservering opgenomen van ruim 2,3 miljoen euro. 
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Billaqe 

Overzicht van raadsvoorstellen en verstrekte informatie door het College van Burgemeester en 
Wethouders aan de gemeenteraad 

2009 
" 21 januari 2009 - BD09.1796630; Collegebrief: Antwoorden op door raadscommissie Werk en 

Inkomen aan experts gestelde vragen 

° 29 januari 2009 - Expertmeeting raadscommissie Werk en Inkomen 

• 12 febmari 2009 - SZ09.1811490: Raadsvooretel: instemming nieuwbouw, etcetera. 
Dit voorstel is ingetrokken en vervangen door raadsvoorstel SZ09.1853250 van 
20 maart 2009. 

' 4 maart 2009 - SZ09.1845522: Collegebrief: toelichting op collegebrief aan Ocean Capital om 
niet in te gaan op verbouwen Zwarte Doos. 

• 20 maart 2009 - SZ09.1853254; Collegebrief: Toelichting voorkeur Europapark 

• 20 maart 2009 - SZ09.1853250: Raadsvoorstel: Instemming nieuwbouw; vaststellen 
investeringsbedrag; dekkingsvoorstel; deelkrediet toekennen van € 2 miljoen van het 
totaalbedrag van € 66 miljoen 

• 14 april 2009 - SZ 09.1891330: Collegebrief: Stand van zaken Europese 
aanbestedingsprocedure architect nieuwbouw dienst SOZAWE 

• 15 mei 2009 - Dl 09.1893733: Collegebrief: Initiatiefvoorstel SP; sociale aspecten bij grotere 
aanbestedingen en inkoopcontracten 

" 25 juni 2009 - SZ 09.1940393: Collegebrief: Overzicht planning en sleutelmomenten en 
diverse voorstellen voor verdere info aan de raad 

• 8 oktober 2009 - 'voorinformatie' m.b.t. structuurontwerp Meyer en Van Schooten Architecten: 
o een viertal afbeeldingen van het ontwerp voor de nieuwbouw SOZAWE. 
o het persbericht waarin de architect bekend wordt gemaakt. 
o de collegenota van dinsdag 15 September 2009 waarin de gang van zaken rondom de 

architectkeuze wordt toegelicht. Opgelet: deze nota vormt geen onderdeel van de 
perspresentatie van vanmiddag, maar is toegevoegd als leidraad voor u. 

o de persuitnodiging voor de bijeenkomst van vanmiddag, 15.00 uur, oude raadzaal, 
Stadhuis. 

27 oktober 2009 - handouts bij extra raadscommissievercjadering inzake Nieuwbouw 
SOZAWE (periode 25 maart 2009 - nu) en presentatie door Roberto Meyer 

2010 
2010-02-17 - instemmen Structuurontwerp, toekennen deelkrediet van € 0,8 miljoen van het 
totaalbedrag van € 66 miljoen 

o SZ 10.2139628: raadsvoorstel inzake Stmctuurontwerp 
o BD 10.2179229: collegebrief op raadsvoorstel Structuurontwerp (dd 2010-02-16) 

2010-11-24 - Dekking kosten nieuwbouw SOZAWE opgenomen in Voortgangsrapportage 
2010-11 
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2011 
• 2011-02-16 - Toekenning deelkrediet van € 51,8 miljoen van het totaalbedrag van € 66 

miljoen a.d.h.v. Definitief Ontwerp 
o SZ 10.2474358 raadsvoorstel inzake Definitief Ontwerp nieuwbouw SOZAWE 

• 2011 -04-04 Collegebrief inzake 
o SZ 11.2564426 Vaststelling 'Fasedocument Definitief Ontwerp Nieuwbouw SOZAWE' 

• 2011 -04-27 Collegebrief inzake 
o SZ 11.2593079 Gunning bouw casco en meerjarig onderhoud nieuwbouw SOZAWE 

• 2011 -06-01 Collegebrief inzake 
o SZ 11.2629192 Bezuinigingen UWV in relatie tot nieuwbouw SOZAWE 

2012 
• 2012-09-26 - Toekenning resterend krediet van € 11,4 miljoen tb.v. inkoop inbouwpakket e.d. 

o SZ 12. SZ12.3183759 raadsvoorstel inzake toekenning resterend krediet 

2013 
• 2013-03-13 bezoek Raadscommissie Werk & Inkomen aan nieuwbouwproject 

• 2013-04-17 bezoek wethouder Seton aan nieuwbouwproject 

• 2013-12-02 ingebruikname nieuwbouw door gemeentesecretaris M. Ruijs 
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23 april 2014 
Nr. 6b. 
Nacalculatie Nieuwbouw Harm Buiterplein. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 maart 2014 
(GR 14.4255108); 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. het rapport "Nacalculatie Nieuwbouw Harm Buiterplein" vast te stellen; 
II. de vrijval aan kapitaallasten van 0,4 miljoen euro aan de algemene middelen toe te 

voegen; 
III. de gemeentebegroting overeenkomstig te wijzigen; 
IV. het college te machtigen nog te verkrijgen inkomsten te verrekenen voor zover met deze 

activiteiten nog geen rekening is gehouden; 
V. het project "Nieuwbouw Harm Buiterplein" te liquideren.  

 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 23 april 2014. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. R.L. (Ruud) Vreeman 
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Raadsvoorstel Gemeente 

\jroningen 

Registratienr. RO 14.4200917 

Datum raadsvergadering Datum B&W besluit 11-03-2014 

Raadscommlssie Portefeuillehouder R.v.d.Schaaf 

Datum raadscommlssie Steller G.Y.Woudstra 

Bijiagen 1 Telefoon 3678116 

Onderwerp 

E-mail gerlof. 
woudstra 
@groningen.nl 

Slotcalculatie 2014 Hoendiep Noord-Westpark 

Concept raadsbeslult 

De raad besluit: 
I . de Slotcalculatie 2014 Hoendiep Noord-Westpark vast te stellen; 
II . de resterende gronden voor 147 duizend euro over te boeken naar het complex "bouwrijpe kavels"; 
III . het complex te liquideren; 
IV. het college te machtigen de nog te maken kosten voor het complex en de nog te verkrijgen inkomsten te 

verrekenen, voorzover met deze activiteiten nog geen rekening is gehouden. 
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(Publieks-)samenvatting 

Met de slotcalculatie wordt een project afgesloten. In de slotcalculatie wordt verantwoording afgelegd naar de 
gemeenteraad over het verloop van het project. Het complex wordt vervolgens administratief afgerond en 
afgerekend. Het project Hoendiep Noord-Westpark wordt afgesloten met een neutraal resultaat. 

Inleiding 

Op grond van het handboek fmancieel beheer wordt een slotcalculatie opgesteld als een project voor 95% 
gereed is. 

Beoogd resultaat 

Het beoogd resultaat is de fmanciele afhandeling van het project. Daamaast wordt aangegeven welke punten 
van belang zijn bij de afwikkeling van het project. 

Kader 

Het kader voor dit besluit is het financieel handboek. 

Argumenten/afwegingen 

De deelgebieden Hoendiep Noord en Westpark zijn gelegen aan de westkant van de gemeente Groningen. 
Het Westpark betreft het hoger gelegen deel ten noorden van Hoendiep Noord. Het Westpark is door de jaren 
been gebruikt als tarra-stortplaats voor de SuikerUnie, vervolgens is het als een van de vijf Stadsparken 
ontwikkeld. In 2007 heeft uw raad besloten om de waterskivereniging Variaski te huisvesten in het Westpark. 
Hiermee is een impuls gegeven aan het Westpark, waardoor ook een scoutingvereniging, de schooltuinen van 
de NDE en een buurtinitiatief tot een boomgaard een plaatsje in het Westpark hebben gekregen. Voor het 
gebied is een nieuwe visie opgesteld: Westpark 2012. Hierin staat uw raad een parkachtige invulling voor, 
waarbij verschillende parkkamers uitgegeven kunnen worden. De werkzaamheden in het park zijn nagenoeg 
afgerond, waardoor het project fmancieel-administratief afgesloten kan worden. Enkele parkkamers kunnen 
de komende jaren nog uitgegeven worden. Regelmatig zijn hiervoor initiatiefnemers, maar de uitgifte van een 
parkkamer vergt meer maatwerk dan andersoortige kavels. Deze werkzaamheden en de opbrengsten worden 
in het vervolg beheerd vanuit het complex "bouwrijpe kavels". Hiertoe worden de administratieve 
handelingen uitgevoerd. 

Het deelgebied Hoendiep Noord betreft het lager gelegen gebied tussen het Westpark en de weg Hoendiep. 
De realisatie van een kleinschalig bedrijventerrein met een particuliere ontwikkelaar is op dit terrein niet 
gelukt. In 2012 bent u geinformeerd over het door ons beeindigen van de overeenkomst door het stelselmatig 
niet nakomen van afspraken door de ontwikkelende partij. Alle gronden in dit deelgebied zijn inmiddels in 
handen van de gemeente Groningen. Wij zijn voomemens om, in lijn met de structuurvisie, dit gebied te 
ontwikkelen tot een terrein waar enkele grootschalige bedrijven zich in het groen kunnen vestigen of om dit 
terrein te ontwikkelen tot een woon-werk locatie. Ten gevolge van de beeindiging van de overeenkomst 
Hoendiep Noord, waren wij genoodzaakt een verliesvoorziening te nemen van € 195.000,-- uit de Reserve 
Grondzaken. Het uiteindelijke resultaat van deze grondexploitatie is nu neutraal. 



 

Raadsvoorstel Nacalculatie Hoendiep Noord Westpark

216

Maatschappelijk draagvlak/participatle 

In de slotcalculatie wordt verantwoording afgelegd naar de gemeenteraad over het verloop van het complex. 

Financiele consequenties 

Het resultaat op het project is neutraal. 

Realisering en evaluatie 

Onderstaande foto geeft een impressie van het gebied. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
dr. R.L. (iuud) Vje 

de secretaris, 
drs. M«ArtMaarten) Ruys 
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BIJLAGE 
SLOTCALCULATIE 2014 

8000770 Hoendiep Noord - Westpark 

Afdeling : JPV 
Nacalcuiatie per : 31 december 2013 
Datum : 20 februari 2014 
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Slotcalculatie Hoendiep Noord - Westpark 

Inhoudsopgave 

1 Planbeschrijving en oppervlakte-analyse 

2 Kredietbesluiten/-analyse 

3 Tijdplanning krediet 

4 Aanbestedingsprocedure van werken 

5 Huidige stand van zaken 

6 Resultaat en verschillenanalyse 

7 Afwikkeling meer- en minderwerk 

8 Onder- en overschrijdingen krediet 

9 Fiscale aspecten (BTW-verrekening) 

10 Bepaling resultaat 

11 Administratieve afhandeling 
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1. Planbeschr i jv ing/stand van zaken 

De deelgebieden Hoendiep Noord en Westpark zijn gelegen aan de westkant van de gemeente 
Groningen. Aan de zuidzijde ligt de gemeente Hoogkerk en aan de noord- en oostzijde liggen 
respectievelijk de woonwijken De Held en Vinkhuizen. 

Het gebied Hoendiep Noord is in de verschillende gemeentelijke structuurvisies aangemerkt als een 
toekomstig bedrijfsterrein. Binnen het project was hiertoe een overeenkomst gesloten met een 
particuliere ontwikkelaar. Deze ontwikkelaar had 50% van de grond (3 ha) in handen, de overige 
50% van de totaal 6 ha was al in eigendom van de Gemeente Groningen. 
Doordat de particuliere ontwikkelaar zijn afspraken stelselmatig niet was nagekomen, zagen wij 
ons in 2011 genoodzaakt om de overeenkomst te ontbinden en een verliesvoorziening te nemen 
voor gederfde inkomsten (€ 195.000 verliesvoorziening Reserve Grondzaken), waarvoor reeds 
kosten zijn gemaakt. 
In het geactualiseerde bestemmingsplan zijn deze gronden conserverend bestemd als Recreatie. 
Voor de toekomst blijft de intentie om dit gebied te ontwikkelen tot een terrein waar enkele 
grootschalige bedrijven zich in het groen kunnen vestigen of om dit terrein te ontwikkelen tot een 
woon-werk-locatie. 
Inmiddels hebben wij de gronden van de particuliere ontwikkelaar, na tussenkomst van een 
gedwongen vastgoed-veiling, kunnen verwerven tegen gunstige condities. De gronden zijn gestald 
in de gemeentelijke Grondbank. 

Het Westpark betreft het hoger gelegen deel ten noorden van Hoendiep Noord. Het terrein is door 
de jaren heen gebruikt als tarrastortplaats voor de Suikerunie, waarna het terrein is afgedekt met 
licht verontreinigde grond. Voorheen was dit gebied bekend onder de naam Italiaans Mozaiek, een 
van de vijf stadsparken. 
In 2007 is besloten in het Westpark een waterskivijver te realiseren t.b.v. de verplaatsing van 
Variaski uit het plangebied Europapark. De gedachte van het Italiaans Mozaiek is door uw raad in 
2012 gewijzigd met de vaststelling van de Visie Westpark 2012 en de vertaling daarvan in het 
bestemmingsplan en de herziene grondexploitatie. De visie Westpark 2012 gaat uit van een 
parkachtige invulling gericht op het verenigingsleven, educatie, kinderen en ecologie 
Inmiddels hebben zich in het park een waterskivereniging (Variaski), een Scoutingvereniging 
(Kipling) en de schooltuinen van de NDE gevestigd. Vanuit een buurtinitiatief om een 
boomgaard/ontmoetingspiek te realiseren vioeit nu voort dat in 2014 tijdens de nationale 
boomplantdag op deze locatie bomen worden geplant. 
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2. Kredietbesluiten van de raad met dekkingsvoorsteiien 

Op 20 juni 2007 (nr. 6f) heeft uw raad een planontwikkelings- en uitvoeringskrediet voor de aanleg 
van een skivijver op het Westpark vastgesteld. Met de verdere uitvoering en ontwikkeling van het 
Westpark en de ontwikkelingen van de betrokken ontwikkelaar op Hoendiep Noord heeft uw raad 
op 17 december 2008 (nr. 15) een aanvullend planontwikkelingskrediet vastgesteld. 
De daarop volgende herziene grondexploitatie is op 20 juni 2012 (nr 6e) door de raad vastgesteld 
en geeft inzicht in de financiele stand van zaken van het complex Hoendiep Noord - Westpark. 

Raadsbeslult 20 juni 2007, nr. 6f € 1,215.000 
Raadsbeslult 17 december 2008, nr. 15 € 375.000 
Raadsbeslult 20 iuni 2012, nr. 6e € 500.000 
Totaal toegestane kosten van het plan € 2.090.000 

De kosten zijn als volgt gedekt: 
rekening resultaat 2006 € 815.000 
bijdrage vanuit Europapark € 400.000 
opbrengsten uit grondverkoop Westpark; € 320.000 
verliesvoorziening reserve Grondzaken; € 195.000 
reservering ISV Groen-Blauw; € 100.000 
bijdrage SDC; € 10.000 
bijdrage riolering Stadsbeheer; € 110.000 
ISV-middelen wiikvernieuwina Vinkhuizen, € 140.000 
Totaal: € 2.090.000 

3. Tijdplanning krediet. 

Bij de laatste grondexploitatieherziening - vastgesteld op 20 juni 2012 - is uitgegaan van een 
doorlooptijd tot eind 2013. Eind 2013 zijn de civiel- en cultuurtechnische werkzaamheden in het 
Westpark nagenoeg uitgevoerd. De waterskivijver, nuts-traces en parkeerplaatsen zijn 
gerealiseerd. Nog enkele afrondingswerkzaamheden in - met name - het groen resteert. Tevens is 
nog een post begroot van € 60.000,- voor de realisatie van een speel- en/of recreatieobject in het 
Westpark. Aanleiding hiervoor is om het Westpark bij de omiiggende wijken op de kaart te zetten, 
door het uitzetten van een prijsvraag. Het winnende idee wordt dan in het Westpark gerealiseerd, 
mits passend bij de gestelde (financiele) kaders. Op de wenselijkheid van deze speelvoorzieningen 
is in het raadsvoorstel 'Visie Westpark' (2012) ingegaan. 
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Enkele parkkamers zijn nog niet uitgegeven. Deze uitgeefbare gronden, inclusief enkele daaraan 
gekoppelde investeringen zoals bodemonderzoeken en nog te maken plankosten, worden 
overgeboekt naar het complex bouwrijpe kavels. De kavels kunnen in de toekomst, passend binnen 
de visie, worden uitgegeven, 

4. Aanbestedingsprocedure. 

Binnen het project hebben conform de regelgeving aanbestedingen plaatsgevonden voor de realisatie 
van de waterskivijver (€ 497,000) en voor de afronding van het Westpark (€ 164,000): 

Bedrijven Aanbestedingsvorm Gunning 
Zielman b.v,, Zwartsluis (€ 497.000) 
Meijer BV, Veendam (€ 164,000) 

Openbaar 
Meervoudig onderhands 

Laagste inschrijver 
Laagste inschrijver 

De overige werken en leveringen hebben plaatsgevonden conform de gebruikelijke gemeentelijke 
systematiek. Variaski is een verhuiskostenvergoeding verstrekt op basis van een getoetste 
begroting. 

5. Huidige stand van zaken 

De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond, op de onderhoudsperiode en enkele 
groenwerkzaamheden na. Ook dienen in de vijver nog een aantal steigers te worden gerealiseerd 
t,b,v. het waterskien (wedstrijdvereisten) waarvoor Varia-ski opdracht heeft gekregen. Tot slot 
worden in het park nog enkele informatieborden geplaatst t.b.v, het gebruik van het park en de 
waterplas, 
Bij de slotcalculatie is de huidige financiele stand van zaken van de realisatie ten opzichte van de 
begroting, en nog te realiseren, als volgt: 

Hoendiep-Noord Westpark 

Begroting 
Slotcalculatie 

Gerealiseerd 
t/m 31-12-2013 

Nog te 
realiseren 

Totaal Verschil 

Kosten 
Verwerving 50.000 50.000 50.000 0 
BodemonderzoekZ-sanering 5.000 5.000 5.000 0 
Bouwrijpmaken 1.200.000 848.000 173.000 1.021.000 -179.000 
Planontwikkeling 638.000 641.000 17.000 658.000 20.000 
Voorbereiding en toezicht 207.000 224.000 15.000 239.000 32.000 
Bijdrage aan overig 0 0 70.000 70.000 70.000 
Renteverllezen (ejq)loitatielasten) -10.000 -16.000 2.000 -14.000 -4.000 
Totaal kosten 2.090.000 1.752.000 277.000 2.029.000 -61.000 

Opbrengsten 
Kaveluitgifle 320.000 124.000 147.000 271.000 -49.000 
Totale opbrengsten van het [dan 320.000 124.000 147.000 271.000 -49.000 

Nadelig exfdoitatieresultaat -1.770.000 -1.628.000 -130.000 -1.758.000 12.000 

Dekking 
-ISV Groen-Blauw 100.000 100.000 100.000 0 
- ISV Middelen wijkvemieuwing Vinkhuizen 140.000 45.000 95.000 140.000 0 
- Gemeentelijke bijdragen 1.530.000 1.410.000 108.000 1.518.000 -12.000 

1.770.000 1.455.000 303.000 1.758.000 -12.000 
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Het verschil van de realisatie met de begrote kosten is per saldo € 61.000 voordelig. De 
opbrengsten zijn € 49.000 lager dan begroot. Het nadelig exploitatieresultaat is € 12.000 lager dan 
begroot en wordt gedekt uit de begrote gemeentelijke bijdrage. Voor de totale grondexploitatie is 
het resultaat per saldo neutraal, 

N.B. Bij de bepaling van de noodzaak tot slotcalculatie ( 95% van het project is gereed ) zijn de 
AGV's, de verplichtingen, meegenomen, 

6. Verschillenanalyse 

De verschillen tussen realisatie en begroting zijn als volgt: 

6.1. Bouwrijp maken 

Begroting Realisatie Nog te Verschil 

realiseren 

Bouwrijp maken 1,200.000 848.000 173.000 179.000 

Verklaring verschillen: 
Vanwege meevallende aanbestedingen zijn de kosten lager dan begroot. 

6.2. Planontwikkelingskosten 
Begroting Realisatie Nog te Verschil 

realiseren 

Planontwikkeling 638.000 641,000 17.000 -20,000 

Verklaring verschillen: 
Het opstellen van de visie Westpark 2012 en de begeleidingskosten van diverse uiteenlopende 
initiatieven in het Westpark hebben er toe geleidt dat de planontwikkelingskosten hoger zijn 
uitgevallen dan begroot. 
6.3 Voorbereiding en toezicht 

Begroting Realisatie Nog te Verschil 

realiseren 

Voorbereiding en toezicht 207.000 224,000 15.000 -32.000 

Verklaring verschillen: 
Het benodigde budget om de civiel- en cultuurtechnische afronding van het Westpark te kunnen 
realiseren viel hoger uit dan vooraf begroot, mede als gevolg van afstemming met de verschillende 
initiatiefnemers. 

6.4 Bijdrage aan overig 
Begroting Realisatie Nog te Verschil 

realiseren 

Bijdrage aan overig 0 0 70.000 -70.000 

Verklaring verschillen: 
Om de resterende (maximaal vier) kavels (lees: 'parkkamers') te kunnen uitgeven moeten nog 
kosten gemaakt worden, zoals (plan)kosten om te komen tot kaveluitgifte (bodemonderzoeken, 
opstellen koopovereenkomsten e.d.), Deze kosten zijn begroot op € 70,000,- en wordt vanuit de 
grondexploitatie als budget meegegeven aan het complex 'bouwrijpe kavels', Deze kosten kunnen 
worden gerubriceerd onder de plankosten. 

6.5. Gemeentelijke bijdrage 
Begroting Realisatie Nog te Verschil 

realiseren 

Gemeentelijke bijdragen 1,530.000 1.410.000 108,000 -12,000 
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Verklaring verschillen: 
Door een meevallende aanbesteding volgt - conform afspraak - een lagere gemeentelijke bijdrage 
riolering Stadsbeheer. 

7. Afwikkeling meer- minder werk. 

n.v.t. 

8. Onder- en overschrijdingen krediet. 

In het project zijn € 61,000,- minder kosten gemaakt dan waarbij de kredietaanvraag rekening 
mee was gehouden, zodat er een kredietonderschrijding is ter grootte van dit bedrag. 

9. Fiscale aspecten. 

n.v.t. 

10. Bepaling resultaat. 

Het resultaat van het project is neutraal. 

11. Administratieve afhandeling. 

T.b.v. de afsiuiting van het complex dienen dan de volgende administratieve handelingen 
dan wel werkzaamheden te worden uitgevoerd: 

Beschrijving nog te verrichten werkzaamheden: 
- financiele afwikkeling nog te verrichten werkzaamheden; hierbij rekening houden met 
het volgende: "Ten opzichte van de oorspronkelijke raming was sprake van een voordeel van 
53 duizend euro. Dit voordeel is gebruikt om de raming van de nog te realiseren 
opbrengsten, voorzichtigheidshalve, te verlagen. Dit verlaagt het risico en de rentelasten van 
de nog te verkopen gronden. Wanneer alsnog een voordeel wordt gerealiseerd ten opzichte 
van de geraamde opbrengsten, komt dit ten gunste van de algemene middelen." 
- overboeking nog uit te geven kavels ad € 147.000 naar het complex bouwrijpe kavels 
- realisatie resterende bijdragen 
- administratief afsluiten van het complex. 
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23 april 2014 
Nr. 6c. 
Slotcalculatie 2014 Hoendiep Noord-Westpark. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 maart 2014 
(GR 14.4255307); 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. de Slotcalculatie 2014 Hoendiep Noord-Westpark vast te stellen; 
II.  de resterende gronden voor 147 duizend euro over te boeken naar het complex 

"bouwrijpe kavels"; 
III.  het complex te liquideren; 
IV.  het college te machtigen de nog te maken kosten voor het complex en de nog te 

verkrijgen inkomsten te verrekenen, voorzover met deze activiteiten nog geen rekening is 
gehouden. 

 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 23 april 2014. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. R.L. (Ruud) Vreeman 
 



 

Raadsvoorstel Kredietaanvraag herinrichtig en sanering Boterdiep Bloemstraat

225

Raadsvoorstel 
Gemeente 

yjroningen 

Datum raadsvergadering 

Registratienr. RO 14.4213584 
Datum B&W besluit 25-03-2014 

Raadscommissie Portefeuillehouder Van der Schaaf 

Datum raadscommissie Steller Harmen Hulzebos 

Bijiagen Telefoon 367 84 64 

E-mail harmen.hulzebos@ 
groningen.ni 

Onderwerp 

Kredietaanvraag herinrichting en sanering Boterdiep/Bloemstraat 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I . 

I I . 

een krediet van € 2.055.906,- beschikbaar te stellen voor de herinrichtiiig en sanering van het 
Boterdiep en de Bloemstraat; 
de kosten te dekken uit: 
a. krediet sanering riolering 2014 (Boterdiep/Bloemstraat)€ 1.3 80.000,— 
b. middelen extra beleid 2014 herinrichting Boterdiep 
c. budget Stadsdeelcoordinatie verbetering looproutes 
d. subsidie BSV invoering 30 km zone Bloemstraat 

€ 
€ 
€ 

500:000,-
50:000,-

125.906,-
Totaal 

III. de gemeentebegroting dienovereenkomstig te wijzigen. 
€ 2.055:906,-
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(Publieks-)samenvatting 

De riolering van het Boterdiep en de Bloemstraat dient volgens de onderhoudsplanning te worden 
gesaneerd. Door de saneringswerkzaamheden gelijktijdig met de geplande herinrichting van het 
Boterdiep en de Bloemstraat plaats te laten vinden, kunnen werkzaamheden worden geintegreerd, 
zodat werk met werk gemaakt kan worden. 
Herinrichting van de Bloemstraat is aan de orde vanwege de overlast die bewoners ondervinden 
door verkeerslawaai. Een aanpassing naar een 30 km regime moet zorgen voor een afname van de 
geluidsbelasting. 
Het profiel van het Boterdiep wordt aangepast zoals in het bestemmingsplan is vastgesteld. 
Hiermee zal parkeren voor het grootste gedeelte komen te vervallen en zal in de profilering mimte 
zijn voor een groenstrook. Om deze ingrepen te bekostigen is het noodzakelijk dat de raad een 
krediet beschikbaar stelt. Het krediet wordt gedekt uit het uitvoeringsbudget voor de sanering en de 
begroting voor de herinrichting. 

Inleiding 

Het Boterdiep heeft een stroomfunctie die gerelateerd is aan de diepenring en de Bedumerweg. 
Hiermee geldt de straat als een van de entrees van de stad. In het "bestemmingsplan Ebbinge-
kwartier" (vastgesteld door de raad op 8 december 2011) is vastgelegd dat het Boterdiep mimte zal 
bieden voor een tramtrace met bomen, waarbij het parkeren op straat vrijwel geheel kan komen te 
vervallen. De parkeergarage onder het plangebied biedt voldoende mogelijkheden voor bewoners en 
bezoekers. Met het vervallen van de plannen voor de RegioTram krijgt het Boterdiep in de toekomst 
een fiinctie als HOV-as voor het busverkeer. 
De Bloemstraat zal vanwege de "knip" in de Bloemsingel minder belangrijk zijn als auto-ontsluiting. 
De Bloemstraat is tot op heden een gebiedsontsluitingsweg met een wettelijk toegestane snelheid 
van 50 km/uur. Volgens de geluidkaart 2011 van de gemeente Groningen stonden de woningen in de 
Bloemstraat tot voor kort bloot aan een geluidbelasting van 65-67 dB. Om de situatie in de Bloem
straat te verbeteren is in het "Actieplan wegverkeerslawaai 2013-2018 gemeente Groningen" 
(vastgesteld door B&W op 4 juni 2013) voor de Bloemstraat het beleidsvoomemen tot snelheids-
verlaging naar 30 km/uur vastgelegd. 

Beoogd resultaat 

De gemeentelijke projectgroep richt zich op het realiseren van een sanering van de riolering en de 
herinrichting van het Boterdiep en de Bloemstraat en stelt zich tot doel eind april 2015 de werk
zaamheden te hebben afgerond. De herinrichting moet aansluiten op de visie Binnenstad-Oost 2020 
en de inrichting van het Ebbingekwartier. 

Kader 

De sanering van de riolering en de herinrichting van het Boterdiep waren onderdeel van de plarmen 
voor de aanleg van de RegioTram. Met het stranden van de plannen voor de RegioTram is de 
herinrichting en sanering van het Boterdiep voomitgeschoven. De sanering van de riolering dient 
echter geen verder uitstel meer. 
Herinrichting van de Bloemstraat is aan de orde vanwege het besluit de Bloemstraat in te richten als 
30 km weg in verband met de aanpak van het verkeerslawaai in de straat. De aanliggende Bloem
singel is vanaf 1 juli 2013 afgesloten voor het autoverkeer door middel van een "knip". 
In de toekomst zal de Bloemsingel worden ingericht met een busstation en een 30 km regime. 
Hierdoor zal de intensiteit van verkeer door de Bloemstraat afnemen. 

Argumenten/afwegingen 

Warmeer de sanering en de herinrichting apart van elkaar worden uitgevoerd zal het profiel van de 
Bloemstraat en het Boterdiep twee keer open gebroken moeten worden. Dit brengt extra werk
zaamheden en kosten met zich mee. Het ligt voor de hand om de sanering en herinrichting van de 
Bloemstraat en het Boterdiep te integreren. Door de sanering en herinrichting van het Boterdiep en 
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de Bloemstraat gelijktijdig mee te nemen kan werk met werk gemaakt worden en kunnen 
uitvoeringskosten worden gereduceerd. 

Maatschappeli jk draagvlak/part lc ipat ie 

In overeenstemming met de afspraken tussen het college en de ondememersvereniging wordt de 
ondememersvereniging betrokken in de planvorming. De ondememers van het Boterdiep en de 
Bloemstraat en vertegenwoordigers van de bewonersverenigingen zijn vroegtijdig geinformeerd 
door middel van een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst heeft eind november plaatsgevonden. 
In januari heeft een workshop plaatsgevonden met onder andere de ondememers van de onder-
nemersvereniging voor nadere detaiUering van het plan. In de verdere uitwerking zullen bewoners 
tijdig geinformeerd worden, zo vindt er in mei een informatieavond plaats waar de bewoners 
geinformeerd worden over het voorliggende plan. 

Financiele consequenties 

Budget. 
Het gezamenlijke budget voor de sanering en de uitvoering van de herinrichting bedraagt 
€ 2.055.906,—, dit budget is opgebouwd uit de volgende dekkingsposten: 

Sanering. 
Voor de sanering van de riolering Bloemstraat 2014 heeft de raad op 27 november 2013 een krediet 
beschikbaar gesteld (€ 258.000,—). Voor de sanering van de riolering Boterdiep 2014 heeft de raad 
op 19 december 2012 een krediet beschikbaar gesteld (€ 1.122.000,—). Voor de riolering Boterdiep 
en de Bloemstraat heeft Stadsbeheer in totaal een bedrag van € 1.380.000,— begroot. 

Herinrichting. 
Voor de herinrichting van het Boterdiep en de Bloemstraat is een budget van € 675.906,— begroot. 
De dekking bestaat uit de beschikbaar gestelde middelen extra beleid 2014 voor de herinrichting 
Boterdiep (€ 500.000,—) en de begroting Stadsdeelcoordinatie ter verbetering van de looproutes 
Korenstraat, onderdeel van de aanpak winkelstrip stadsdeelbudget oude wijken (€ 50.000,—). 
Daamaast loopt er een subsidieaanvraag BSV (Bureau Sanerings Lawaai) van het ministerie van 
I&M voor de invoering van een 30 km zone in de Bloemstraat (€ 125.906,—). Toekenning van de 
BSV subsidie wordt in juni 2014 verwacht. 

Er wordt nog onderzocht of er aanspraak gemaakt kan worden op de subsidie Beter Benutten om 
extra budget te genereren zodat verbetering van de looproutes tussen het Ebbingekwartier en de 
binnenstad meegenomen kan worden in het project. Met de subsidie Beter Benutten kan tot 
maximaal 50 % extra bovenop het huidige budget gedekt worden. 

Begrotingswijziging voor investeringskrediet 
Basispakket verkeers maatregelen 
Betrokken dienst(en) RO/EZ ' _ ! 
Soort wijziging uittrekken investeringskrediet ; 
Tijdsplanning krediet 2014-2015 ; . l 

Financiele begrotingswijziging liitgavcn inkonisten Saldo 
2.5 Overige economie en werkgelegenlieid 2.055.906, 2.055.906, 0; 

Totalen begrotingswijziging ~ 2.055.906: 2.055.906 0; 
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Weerstandsvermogen. 
Voor verkeer en vervoersprojecten wordt de omvang van de niet voorziene risico's in de exploitatie
begroting berekend aan de hand van de investeringen en opgenomen in de paragraaf weerstands
vermogen van onder andere de gemeenterekening. Op basis van de gebmikelijke systematiek is het 
incidentele risicobedrag voor het project herinrichting en sanering Boterdiep/Bloemstraat op 
1-1-2014 berekend op € 200.000,— met een kans van optreden van 50%. Gecorrigeerd met de 
gebmikelijke waarschijnlijkheidsfactor van 90% komt dit neer op een benodigd weerstands
vermogen van € 90.000,—. Dit risico wordt, nadat het krediet beschikbaar is gesteld, betrokken bij de 
totale risicoberekening van de verkeers- en vervoersprojecten. 

Realisering en evaluatie 

In oktober 2014 zullen de voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond en zal de uitvoering 
worden gestart. De uitvoering zal eind april 2015 zijn afgerond. 

Met vriendelijke groet, 
burgekieester i van Groningen, 

de secretaris, 
drs. Nl^^Maarten) Ruys 

fy^J 
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23 april 2014 
Nr. 6d. 
Kredietaanvraag herinrichting en sanering Boterdiep/Bloemstraat. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 maart 2014 
(GR 14.4292119); 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. een krediet van € 2.055.906,-- beschikbaar te stellen voor de herinrichting en sanering 

van het Boterdiep en de Bloemstraat; 
II.  de kosten te dekken uit: 

a. krediet sanering riolering 2014 (Boterdiep/Bloemstraat)  € 1.380.000,-- 
b. middelen extra beleid 2014 herinrichting Boterdiep   €    500.000,-- 
c. budget Stadsdeelcoördinatie verbetering looproutes  €      50.000,--  
d. subsidie BSV invoering 30 km zone Bloemstraat   €    125.906,-- 

 Totaal              € 2.055.906,-- 
III.  de gemeentebegroting dienovereenkomstig te wijzigen. 

 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 23 april 2014. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. R.L. (Ruud) Vreeman 
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Raadsvoors te l 
f " Gemeente 

yjroningen 

Datum raadsvergadering 23 apr i l 2014 

Raadscommissie Ruimte en Wonen 

Datum raadscommissie 9 ap r i l 2014 

Bijiagen Q 

Onderwerp 

Registratienr. RO. 144214746 

Datum B&W besluit 18 maart 2014 

Portefeuillehouder Van der Schaaf 

Steller Kees Muller 

Telefoon 367 8320/06 51608473 

E-mail kees.muller(g 
groningen.nl 

Kredietaanvraag bmg Suikerfabriek 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I . de totale kOsten voor de voorbereiding en bouw van de bmg en voor de toegankelijkheid van het 

terrein van de Suikerfabriek vast te stellen op € 400.000,—; 
II . de kosten te dekken uit middelen extra beleid 2014 ontsluiting Suikerfabriekterrein; 
III . voor het project brug Suikerfabriek voor het jaar 2014 een krediet van € 400.000,-- beschikbaar 

te stellen; 
IV. de gemeentebegroting 2014 dienovereenkomstig te wijzigen. 
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(Publieks-)samenvatting 

De gemeente heeft het terrein van de voormalige Suikerfabriek aangekocht. De ontsluiting voor 
gemotoriseerd verkeer is goed; de ontsluiting voor fietsers en voetgangers is minder goed te 
noemen. Deze voert via het veriengde van de Van Heemskerckstraat over een spoorwegovergang en 
een sluip- en kmipdoorroute onder de Westelijke Ringweg naar het terrein. Dit is geen mooie route. 
Omdat ProRail de spoorwegovergang dit jaar wil sluiten ontstaat de noodzaak om een andere 
toegang voor fietsers en voetgangers te maken. Een brug over het Hoendiep is de enige opiossing. 
In dit raadsvoorstel lichten wij de plannen voor die ontsluiting toe en vragen uw raad het krediet 
beschikbaar te stellen. 

Inleiding 

In het raadsvoorstel van 25 September 2013 hebben wij uw raad toegelicht dat het voor de 
ontwikkeling van het gebied noodzakelijk is een goede ontsluiting voor fietsers en voetgangers te 
realiseren. Wij hebben destijds voorgesteld om alvast met de voorbereidingen te starten en de 
voorbereidingskosten te dekken uit het beschikbare exploitatiebudget 2013 voor Intense Verbouw. 
In de begroting 2014 heeft uw raad vervolgens € 400.000,-- beschikbaar gesteld. In dit raadsvoorstel 
vragen wij uw raad het benodigde krediet beschikbaar te stellen voor 2014 zodat het gebied goed 
toegankelijk is voor fietsers en voetgangers. 

Beoogd resultaat 

Met het realiseren van de bmg over het Hoendiep wordt de bereikbaarheid van het gebied voor 
fietsers en voetgangers sterk verbeterd. Wij stellen voor om de bmg zodanig te ontwerpen dat het 
past bij het karakter van het gebied. Daarmee wordt ook de herkenbaarheid van het gebied verbeterd 
en de aantrekkelijkheid versterkt. De nieuwe route is veiliger dan de bestaande route over het spoor, 
die overigens dit jaar door ProRail afgesloten wordt. 

Kader 

In het raadsvoorstel van 25 September 2013 is nut en noodzaak van de bmg over het Hoendiep 
uiteengezet. De brug is de vervanging van de spoorwegovergang die in/na de zomervakantie 
afgesloten wordt. Maar ook een herkenbare toegang die positief zal werken op de ontwikkeling van 
het gebied. 

Argumenten/afwegingen 

De gemeente heeft een stukje van het gebied van de Suikerfabriek ingezet in het kader van de 
Europan 12 prijsvraag. De centrale vraag was de verbinding van dit gebiedje (de kavel van de 
pulpbrokjesloods) met het omliggende gebied: bedrijventerrein, zone Hoendiep en het 
Suikerfabriekterrein. De wiimende inzending, Prelude van Elizabeth Keller en Remko Rolvink, 
bevatte een mooie opiossing voor een 'groeiende bmg' van miscantusbeton. 
Op 31 januari 2014 heeft wethouder Van der Schaaf de tentoonstelling Europan 12 geopend en aan 
de winnaars het tentoonstellingsboek uitgereikt. De winnaars zijn gevraagd mee te denken over het 
ontwerp van deze bmg en kwamen met het idee de bmg op te bouwen uit stalen vakwerkelementen. 
Deze standaardelementen worden gebmikt bij tijdelijke constructies, maar zijn ook zeer geschikt om 
een brug mee te bouwen die 15 jaar gebmikt moet kurmen worden. De uitstraling is bovendien 
industrieeel, opvallend en spannend hetgeen past bij het gebied. Er komen verlichte zuilen van 
steigerwerk bij de bmg te staan zodat het een opvallende plek wordt en mensen er als het ware 
vanzelf naar toe getrokken worden. 
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Artistimpressie van de brug 

De bmg wordt zo aangelegd dat kleine boten er onderdoor kunnen varen. Een deel is uitneembaar 
zodat grote schepen er langs kunnen als dat moet. Omdat de breedte van een brug met deze 
elementen beperkt is komen er twee bmggen. Een bmg wordt voorzien van hellingbanen zodat 
fietsers en mensen in een scootmobiel e.d. er gebmik van kunnen maken. De andere bmg krijgt 
trappen en is bestemd voor de voetgangers. 
De bmg komt te liggen in de zone die aansluit op de achterzijde van het zeefgebouw en vormt^ 
daarmee een logische toegang tot het hart van het gebied. Aan beide zijden van het water wOrdt de 
omgeving heringericht en ontstaat een goede entree. 

stetcon platen 

pre-PRELUDE 
schets overbrugging 
OPTIEl: uittilbare brug 
Ettiabett) KHIcr cn flemco RoMnk 

\ V 
to \ 

. plattegrond 

m 

aanzicht voetgangersdeet 

betonnen poeren als 
funitering voor construcnejuk 

aanzicht ftetsersdeet 

Maatschappe l i j k d raagv lak /par t i c ipa t ie 

We streven emaar om de brug op 1 augustus 2014 op te leveren, zodat het gebied klaar is om 
festivalgangers van Noorderzon te kunnen ontvangen. 
De zone van de brug kan ook verlengd worden naar de meubelboulevard en in die zin versterkend 
werken. Met de ondememers van de meubelboulevard is deze mogelijkheid besproken en zij vinden 
dit een goed idee. Dit onderdeel valt echter buiten de scope van dit project. 
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Suikerfabriekgebied en omgeving; de strip is centrale publieke ruimte; 'event space'. 

Financlele consequenties 

Op 25 September 2013 heeft uw raad besloten de voorbereidingen voor de realisatie te starten en 
heeft daarvoor een budget van € 40.000,— beschikbaar gesteld. Deze kosten zijn voorgefinancierd 
uit het beschikbare exploitatiebudget 2013 Intense Verbouw. Reden is dat wij u in de begroting 2014 
zouden voorstellen hiervoor middelen beschikbaar te stellen. De gemaakte kosten in 2013 zijn 
€ 5.209,--. De resterende kosten worden nu in 2014 gemaakt. De kosten uit 2013 zijn meegenomen 
in de raming voor het totale project. Met de beschikbaar gestelde middelen kan de voorfinanciering 
uit het budget Intense Verbouw worden ingelost. 

De kosten zijn geraamd op: 
- aanneemsom beide bmggen € 280.000,— 
- eenvoudige verlichting brug € 5.000,— 
- eenvoudige aansluiting bmg op bestaande verhardingen € 35.000,— 
- onderzoeken € 5.000,— 
- leges omgevingsverguiming € 5.000,— 
- planontwikkeling, V+T € 50.000.-
Totale geraamde kosten € 380.000,— 

Omdat de bmg is opgebouwd uit standaardelementen hebben die onderdelen een restwaarde. Wij 
schatten die restwaarde, na aftrek van de sloopkosten op € 50.000,—. Wij zullen ons uiterste best 
doen om de kosten binnen de € 380.000,— te houden, maar veiligheidshalve vragen we toch een 
krediet van € 400.000,— aan. Voor tegenvallers is daarmee € 20.000,— beschikbaar (post 
onvoorzien). Een voordelig resultaat na de realisatie van de bmg vloeit temg naar de algemene 
middelen. 

In de begroting 2014 heeft uw raad hiervoor reeds een bedrag van € 400.000,— beschikbaar gesteld 
vanuit middelen extra beleid. Het betreft daarom een administratief technische kredietaanvraag. 
Voor het tijdelijk gebmik van het Suikerunie gebied zijn eerder middelen beschikbaar gesteld. 
Uw raad heeft in februari 2011 het raadvoorstel De Campagne vastgesteld. Als onderdeel van de 
begroting, jaarschijf 2011, heeft uw raad tevens het Verdeelvoorstel ISV-III vastgesteld. In dit 
Verdeelvoorstel is voor de periode 2011-2014 € 800.000,- gereserveerd voor het Suikerfabriek
gebied en door uw raad beschikbaar gesteld. Dit budget was nodig voor het afronden van de sloop, 
het aanpassen van de overgebleven bebouwing en plankosten 2008-2011. Voor de prijsvraag, de 
tijdelijke invuUing en de gewenste toegankelijkheid voor de gebmiksfuncties, het publiek en 
de omliggende wijken en dorpen is een extra investering nodig. Hiervoor heeft uw raad bij de 
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begroting van 2012 een bedrag van € 500.000,— beschikbaar gesteld. Deze kredietaanvraag heeft 
specifiek betrekking op de voorbereiding en bouw van de bmg. 

Begrotingswijzigirig voor investeringskrediet 
Brug s uike r&brie k 
Betrokken dienst(en) 
; Soort wijziging 
Tijdsplanning krediet 

RO/EZ ; 
luittrekken investeringskrediet 
' ' 20141 

Financiele begrotingswijziging ' 
2.5 Overige economie en werkgelegenheid 

I'itgaven 
400; 

Inkomsten 
400̂  

Saldo 
01 

Totalen begrotingswijziging 400 400! 0[ 

Realisering en evaluatie 

We streven emaar om de bmg op 1 augustus 2014 op te leveren. Daarom is de omgevingsvergun-
ning reeds aangevraagd onder voorbehoud van goedkeuring van het krediet door de raad. Nadat uw 
raad het krediet beschikbaar heeft gesteld wordt de opdracht voor de uitvoering gegeven. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

eeman 

de secretaris 
drs 
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23 april 2014 
Nr. 6e. 
Kredietaanvraag brug Suikerfabriek. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 maart 2014 
(GR 14.4272614); 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. de totale kosten voor de voorbereiding en bouw van de brug en voor de toegankelijkheid 

van het terrein van de Suikerfabriek vast te stellen op € 400.000,--; 
II.  de kosten te dekken uit middelen extra beleid 2014 ontsluiting Suikerfabriekterrein; 
III.  voor het project brug Suikerfabriek voor het jaar 2014 een krediet van € 400.000,-- 

beschikbaar te stellen; 
IV.  de gemeentebegroting 2014 dienovereenkomstig te wijzigen. 

 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 23 april 2014. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. R.L. (Ruud) Vreeman 
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Raadsvoorstel 
/^^Gemeente 

\jroningen 

Datum raadsvergadering 23-04-2014 

Raadscommissie Onderwijs & Welzijn 

Datum raadscommissie 09-04-2014 

Bijiagen 

Onderwerp 

Registratienr. 

Datum B&W besluit 

Portefeuillehouder 

Steller 

Telefoon 

E-mail 

OS 14:4199196 
18-03-2014 : 

D. Istha 

Y van der Wal 

6982 
ymke.van.der.wal@gro 
ningen.nl 

Investeringsregeling Sport 2014 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: : 
I . een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 26.546 voor lening aan Zwembad Hoogkerk; 
II . de gemeentebegroting dienovereenkomstig te wijzigen. 
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(Publieks-)samenvatting 

Het college kan aan sportclubs leningen verstrekken voor nieuwbouw, renovatie of groot onderhoud 
van clubgebouwen en kleedaccomodaties. Momenteel is er een aanvraag voor een lening in het 
kader van deze regeling "Investeringen in clubgebouwen en sportmaterialen", afkomstig van de 
Stichting Zwembad Hoogkerk. De lening is bedoeld voor een bijdrage aan het vervangen van de 
badranden en de badhokjes. Het college is voomemens deze lening te verstrekken als de raad 
daarvoor het benodigde krediet beschikbaar stelt. 

Inleiding 

Stichting Zwembad Hoogkerk heeft een lening aangevraagd voor het vervangen van de badranden 
en de badhokjes. De ingediende aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de regeling en bevat 
informatie over de voorgenomen investering en de start van de renovatiewerkzaamheden. Ook heeft 
Stichting Zwembad Hoogkerk een meerjarenraming ingediend waaruit blijkt dat zij de structurele 
lasten kunnen dragen. Het college is voomemens de lening te verstrekken mits uw raad het 
benodigde krediet beschikbaar stelt. 

Beoogd resultaat 

De lening is een bijdrage voor de instandhouding c.q. de verbetering van het Zwembad Hoogkerk. 

Kader 

Leningen worden verstrekt op grond van paragraaf 5.2 van de Nadere Regels bij de Algemene 
Subsidieverordening 2011 gemeente Groningen. Deze paragraaf voorziet in de verstrekking van de 
hier bedoelde lening. Deze paragraaf zal in de toekomst aangepast worden op basis van de nota 
Gemeentelijke Sportaccommodaties, maar is voor 2014 nog de basis waarop wij aanvragen dienen te 
beoordelen. 

Argumenten/afwegingen 

De lening draagt bij aan de fmancieringsbehoefte van de Stichting Zwembad Hoogkerk. 
De aanvraag voldoet aan de criteria die gelden om voor de lening in aanmerking te komen. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

Met deze lening wordt Stichting Zwembad Hoogkerk mede in staat gesteld de noodzakelijke 
investering uit te voeren. Het grootse deel van de financiering wordt echter op andere wijze gedekt, 
zie onderstaand overzicht 

Aanvrager Aanvraag Subsidie Lening Eigen bijdrage aanvrager 
Zwembad 
Hoogkerk 

Herstellen 
badranden & 
vervangen 
badhokjes 

€ 14.672,- € 26.546,- € 59.452,-
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Financiele consequenties 

Naast de verstrekking van de lening verieent het college op grond van dezelfde regeling subsidie 
voor de bouwwerkzaamheden (valt onder mandaat van OCSW). 
Daamaast verstrekt het college subsidie voor de rentelasten door een korting te verlenen van 50% op 
het rentetarief van de te verstrekken lening. Aanvrager en de gemeente betalen ieder de helft van de 
rentelasten van deze lening. Dit is conform de betreffende regeling. De bevoegdheid om de lening te 
verstrekken ligt bij het college terwiji de bevoegdheid om het benodigde krediet beschikbaar te 
stellen bij de raad ligt. 
De totale rentelasten voor de periode van 10 jaar van deze lening bedragen € 4.818,—; 50% van dit 
bedrag (€ 2409,—) wordt ten laste gebracht van deelprogramma 05.1 - Sportieve infrastmctuur. 
De rentelasten voor het eerste jaar (2015) bedragen € 876,—; 50% van dit bedrag (€ 438,-) wordt ten 
laste gebracht van bovengenoemd programma (zie onderstaande tabel). 

Leningbedrag € 26.546,-
Looptijd (jaren) 10jaar 
Rentepercentage 3,3 % 

Rentebedrag € 876,-
Aflossing € 2654,-
Totaal (1^ jaar) € 3530,-
50% van de rente € 4381,-
Saldo lasten voor de aanvrager € 3092,-

Begrotingswijziging 

Begrotingswijziging 2014 
Lening zwembad l-ioogkerk 
Betrokken onderdeel (delen) 
Raadsvoorstel 

OCSW 
Lening voor investering in nieuw - en verbouw stichting zw/ embad Hoogkerk 

Incidenteel / Stnjctureel 
Soort wijziging Investerlngskrediet 

Dotatie Onttrekking 
Lasten Baten Saldo - Reserve -•'Reserve Saldo 

0 0 

Totalen begrotingswijziging 0 0 0 0 

Beschikbaar te stellen kredieten 
Investeringskrediet (lening) 

Bedrag 
26.546,00 

Totalen kredieten 26.546,00 

Toelichting op financiele begrotingswijziging (zowel lasten als batenzijde) 
N. V. T. Lasten en baten exploitatie lioeven niet te worden aangepast. 
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Realisering en evaluatie 

Zodra uw raad de benodigde kredieten beschikbaar heeft gesteld, zal de lening overeenkomst met 
betrokken partij worden afgesloten. De bouwwerkzaamheden van Stichting Zwembad Hoogkerk 
zuilen in 2014 gestart worden. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgem a 
dr.R.L. ( 

de secretaris, 
drs. M en) Ruys 
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23 april 2014 
Nr. 6f. 
Investeringsregeling Sport 2014. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 maart 2014 
(GR 14.4276846); 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 26.546,-- voor lening aan Zwembad 

Hoogkerk; 
II.  de gemeentebegroting dienovereenkomstig te wijzigen. 

 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 23 april 2014. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. R.L. (Ruud) Vreeman 
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Raadsvoors te l /^Gemeente 

Xjroningen 

Datum raadsvergadering 2 8 - 0 5 - 2 0 1 4 

Raadscommissie O & W 

Datum raadscommissie 0 7 - 0 5 - 2 0 1 4 

Bijlagen 4 

Onderwerp 

Registratienr. 

Datum B&W besluit 

Portefeuillehouder 

Steller 

Telefoon 

E-mail 

OS 14.4216371 
25-03-2014 

D. Istha 

H. Diender 

6258 
hester. diender(^gronin 
gen.nl 

Advies Commissariaat toewijzing zendtijd 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I . het Commissariaat voor de Media positief te adviseren over toewijzing van zendtijd aan 

Stichting Omroep Organisatie Groningen (OOG) voor de periode 22 juni 2014 tot en met 
21juni2019; 

II . debriefhierover aan het Commissariaat te versturen. 
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(Pubiiel<s-)samenvattjng 

Op grond van de Mediawet moet de gemeenteraad bij aanvraag van een nieuwe zendmachtiging van 
de lokale omroep gemotiveerd advies uitbrengen aan het Commissariaat voor de Media over deze 
aanvraag. Kern van de advisering van de gemeenteraad betreft de representativiteit van het orgaan 
dat het programmabeleid van de omroep bepaalt. De gemeente moet aangeven of dit orgaan zodanig 
is samengesteld, dat het representatief is voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende 
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. 
De Groningse burgers mogen verwachten dat de gemeente een kwalitatief goede omroep bekostigt, 
die van lokaal belang is. Op basis van de Omroepnota Mediabeleid 2011 - 2015 toetsen wij daarom 
daamaast voorafgaand aan dit advies ook het functioneren van de omroep. 

Wij zijn van oordeel dat het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) voldoende representatief is. 
Wel verzoeken we de vacatures voor de stromingen werknemers en werkgevers alsnog in te vulien 
en de statuten te actualiseren. Op basis onze beoordeling van de representativiteit en de prestaties 
van de omroep stellen wij voor het Commissariaat positief te adviseren over toewijzing van zendtijd 
aan OOG voor de periode 22 juni 2014 tot en met 21 juni 2019. 

Inleiding 

Het, Corrmiissariaat voor de Media heeft uw raad een verzoek gestuurd om te adviseren over de 
vraag of de lokale omroep OOG, die een aanvraag heeft ingediend voor een zendmachtiging voor de 
komende vijf jaar, voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt. Elke vijf jaar moet een zendtijd-
toewijzing opnieuw worden beoordeeld. De huidige periode eindigt op 21 juni 2014. 
Het Commissariaat neemt een beslissing over de aanvraag van de omroep, nadat uw gemeenteraad 
advies heeft uitgebracht. 

Beoogd resultaat 

Een nieuwe zendmachtiging voor een kwalitatief goede omroep, die van lokaal belang is met een 
representatief Programmabeleid Bepalend Orgaan. 

Kader 

Op grond van de Mediawet moet de gemeenteraad bij aanvraag voor een nieuwe zendmachtiging 
van de lokale omroep gemotiveerd advies uitbrengen aan het Commissariaat voor de Media over 
deze aanvraag. Het advies van de gemeenteraad betreft op grond van artikel 2.61 lid 3 juncto artikel 
2.61 lid 2 van de Mediawet de vraag of de instelling voldoet aan de volgende eisen: 

a de lokale omroepinstelling is een rechtspersoon naar Nederiands recht met volledige 
rechtsbevoegdheid; 

b de lokale omroepinstelling stelt zich blij kens haar statuten uitsluitend of hoofdzakelijk tot doel 
het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-
aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente 
leven en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te 
vervullen; 

c de lokale omroepinstelling heeft volgens de statuten een orgaan dat het beleid voor het media-
aanbod bepaalt en dat representatief is voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende 
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. 

De wetgever heeft het begrip representativiteit niet nader omschreven. Volgens het Commissariaat 
kunnen in het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) afgevaardigden van instellingen of 
organisaties zitting hebben, die de volgende stromingen vertegenwoordigen: 
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1. maatschappelijke zorg en welzijn; 
2. cultuur en kunst; 
3. kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag; 
4. onderwijs en educatie; 
5. werkgevers; 
6. werknemers; 
7. etnische en culturele minderheden; 
8. sport en recreatie; 
9. agrarische sector; 
10. jongeren; 
11. ouderen; 
12. vrouwen. 

Deze opsomming is niet limitatief. De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk door middel van zijn advies 
aan het Commissariaat welke stromingen voor de lokale gemeenschap van zoveel belang zijn, dat zij 
in ieder geval een stem moeten hebben in het orgaan dat het media-aanbodbeleid van de media-
instelling vaststelt. 

De Groningse burgers mogen verwachten dat de gemeente een kwalitatief goede omroep bekostigt, 
die van lokaal belang is. Op basis van de Omroepnota Mediabeleid 2011 - 2015 toetsen wij daarom 
daamaast voorafgaand aan dit advies ook de prestaties van de omroep. We beoordelen de financiele 
doelmatigheid, het bereik en waardering van de programma's en het aantal uitzendminuten. 
De resultaten hiervan zijn opgenomen in bijiage 1. 

Argumenten/afwegingen 

Uit de statuten van OOG blijkt dat OOG voldoet aan de eisen zoals opgenomen in artikel 2.61 lid 2 
sub a, b en c, eerste zin. 

Per gemeente komt slechts een omroep in aarmierking voor zendtijdtoe wij zing. Belangrijk is daarom 
de representativiteit van de omroep, die tot uitdmkking moet komen in de samenstelling van het 
orgaan dat het programma bepaalt. 

Uit het overzicht van de leden van het Programmabeleid Bepalend Orgaan van OOG bij de aanvraag 
blijkt dat het PBO op dit moment bestaat uit zeven leden, waarvan zes leden een organisatie 
vertegenwoordigen die past bij in de statuten van OOG genoemde stromingen. Daamaast maakt een 
lid op persoonlijke titel deel uit van het PBO. De stromingen werknemers, werkgevers en landbouw 
zijn niet vertegenwoordigd. OOG geeft aan dat de sector landbouw per abuis in de statuten is 
opgenomen en wil dit schrappen. De stromingen Maatschappelijke zorg en welzijn en Cultuur en 
kunst worden vertegenwoordigd door voormalige (adjunct)directeuren van instellingen. 

De representativiteit van het PBO hoeft niet in het geding te komen als enkele stromingen niet 
vertegenwoordigd zijn. Het Commissariaat hecht eraan dat teruninste vijf stromingen vertegen
woordigd zijn. Het gaat om een weging tussen een brede vertegenwoordiging en een PBO dat niet 
zo groot wordt, dat het niet kan functioneren. 

Het is toegestaan dat in het PBO leden zitting hebben, die niet een van de negen in artikel 9 van de 
statuten genoemde stromingen vertegenwoordigen. In de statuten moet dan worden opgenomen dat 
het is toegestaan leden op persoonlijke titel te benoemen. Dat is op dit moment niet het geval. 
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OOG dient dit aan te passen in de statuten. Aan de voorwaarde dat de representatieve leden ten 
opzichte van de leden op persoonlijke titel een ruime meerderheid vormen, wordt ruimschoots 
voldaan. 

Hoewel de vertegenwoordigers van de stromingen Maatschappelijke zorg en welzijn en Cultuur en 
kunst sinds kort niet meer werkzaam zijn bij de instellingen Het Kopland en Kunstencentmm, 
vertegenwoordigen zij in praktijk nog steeds deze stromingen (o.a. als zelfstandig ondememer kunst 
en cultuur). 

Wij zijn van mening dat de representativiteit van het PBO van OOG voldoende is, omdat de leden 
van dit orgaan meer dan vijf van de belangrijkste in Groningen voorkomende maatschappelijke, 
culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen vertegenwoordigen. Wel verzoeken wij OOG de 
vacatures voor de stromingen werknemers en werkgevers in te vulien en de mogelijkheid om een lid 
op persoonlijke titel te kunnen benoemen op te nemen in de statuten. 

De Groningse burgers mogen verwachten dat de gemeente een kwalitatief goede omroep bekostigt, 
die van lokaal belang is. Uit de toetsing van de prestaties van de omroep blijkt dat OOG hier aan 
voldoet. OOG heeft in grote lijnen voldaan aan de prestatie-eisen in het Programma van Eisen. 
OOG presteert naar behoren, voldoet aan de vereisten en beiangrijke elementen van de bekostiging 
wijken niet significant af van het landeiijke beeld. Als het Commissariaat de zendmachtiging 
verlengt, geeft Groningen niet alleen invuUing aan de wettelijke bekostigingsplicht ten aanzien van 
een lokale omroep, maar committeert Groningen zich de facto ook aan stichting OOG. 

Dat is niet geheel zonder risico voor de OOG-organisatie en de continuiteit in de uitvoering van de 
activiteiten, maar de risico's zijn beheersbaar, worden onderkend en er wordt aan gewerkt. 
De risico's betreffen voomamelijk de financiele voomitzichten (de afschaffing van de voordelige 
belastingregeling, de subsidieverlaging per 1 januari 2014 en de gevolgen van het wegvallen van de 
loonkostensubsidies (opheffing M-banen). OOG werkt aan verhoging van de reclameopbrengsten. 
De effecten daarvan zijn in het tweede half)aar van 2013 zichtbaar geworden. De gevolgen van het 
wegvallen van M-banen kuimen deels door nieuwe technlsche ontwikkelingen worden ondervangen. 
Deels kan het aantrekken van vrijwilligers wellicht soelaas bieden. OOG zal in april 2014 een 
toekomstplan presenteren waarin deze en andere maatregelen verder worden uitgewerkt. Op basis 
hiervan vinden wij de risico's aanvaardbaar en zijn er voldoende gronden aanwezig om positief te 
adviseren. 

Op basis van de toetsing van de representativiteit en de prestaties van de omroep stellen wij voor het 
Commissariaat positief te adviseren over toewijzing van een nieuwe periode van zendtijd aan OOG. 

Maatscliappeli jk draagvlal</participatie 

Maatschappelijk draagvlak ligt ten grondslag aan de eis van een representatief Programmabeleid 
Bepalend Orgaan. Het media-aanbod van de lokale omroep moet relevant zijn voor de samenleving. 
Criteria waaraan de gemeente de prestaties van de omroep toetst zijn daarom onder andere het 
bereik van de burgers en de waardering van de programma's (zie hierboven en bijiage 1). 

Financiele consequenties 

Op basis van het advies van de gemeenteraad neemt het Commissariaat voor de Media een 
beslissing over een nieuwe zendmachtiging voor de lokale omroep voor vijf jaar. De gemeente 
draagt op grond van de Mediawet zorg voor bekostiging van de aangewezen omroep voor dezelfde 
periode. 
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Realisering en evaluatie 

Uw gemeenteraad brengt advies uit aan het Commissariaat voor de Media binnen de wettelijk 
gestelde termijn, dat wil zeggen uiterlijk op 3 juni 2014. 

Bijlagen: 
1. Toetsing fiinctioneren OOG op basis van de Omroepnota Mediabeleid 2011 - 2015; 
2. Brief Advies lokale publieke media-instelling van het Commissariaat voor de Media aan het 

gemeentebestuur van 23 januari 2014; 
3. Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling; 
4. Brief van OOG aan het Commissariaat voor de Media van 19 december 2013 betreffende 

aanvraag voor zendtijd voor de periode vanaf 22 juni 2014 met bijlagen: 
A: aanvraag aanwijzing lokale publieke media-instelling; 
B: overzicht leden Programmabeleid Bepalend Orgaan; 
C: afschrift akte houdende fusie tussende stichtingen: Omroep Organisatie Groningen (OOG); 
Stichting OOG Radio en Stichting OOG Televisie Werk- en Leerprojecten; 
D: uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel (NB: stichting geattendeerd op actualiseren 
gegevens bestuurssamenstelling); 

5. Brief Advies lokale publieke media-instelling aan het Commissariaat voor de Media; 
6. Formulier uitgaande brief bij brief Advies lokale publieke media-instelling. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgeihdester 
dr. R.L. (kl 

de secretaris, 
drs. M.A en) Ruys 
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BULAGE 

Beoordeling Stichting OOG BULAGE 1 
11 maart 2014 

Inleiding 
Op basis van de Omroepnota Mediabeleid 2011 - 2015 toetsen wij voorafgaand aan het advies in het 
kader van een nieuwe zendmachtiging aan het Commissariaat voor de Media (CvdM) de prestaties van 
de lokale omroep. We beoordelen de financiele doelmatigheid, het bereik en waardering van de 
programma's en het aantal uitzendminuten. De resultaten hiervan zijn opgenomen in deze bijiage. 

Financiele doelmatigheid 
Onder financiele doelmatigheid verstaan we de mate van doelrealisatie afgezet tegen de daarvoor 
ingezette financiele en personele middelen. De doelen die OOG moet realiseren staan in de 
omroepnota en zijn uitgewerkt in het Programma van Eisen (PvE) dat onderdeel is van de 
subsidieverstrekking. 

Zorgplicht, financierings- en activiteitenniveau 
Door invoering van de zorgplicht in de Mediawet per 1 januari 2010 kreeg de gemeente de wettelijke 
taak om zorg te dragen voor bekostiging van het functioneren van de lokale omroep, zodat op lokaal 
niveau in een toereikend media-aanbod kan worden voorzien en continuiteit van bekostiging is 
gewaarborgd. In de Omroepnota is voor de prestatie-indicatoren het activiteitenniveau van december 
2009 als uitgangspunt genomen. Idee is dat bij gelijkblijvend subsidieniveau (continuiteit van 
bekostiging) minimaal een vergelijkbaar niveau van activiteiten met betrekking tot radio-
televisieprogramma's, intemet en teletekst wordt verwacht. 

Prestaties 
In opdracht van de gemeente wordt een keer per twee jaar een uitgebreid kijk- en luisteronderzoek 
uitgevoerd. Het laatst gehouden onderzoek dateert van december 2013. We hebben aan de hand van 
dat onderzoek in onderstaand overzicht de PvE-afspraken vergeleken met de realisatie. Het beeld is als 
volgt: 

Omschrijving Afspraak Realisatie 

Aantal (unieke) bezoekers van de website van OOG 331.309 1.005.798 
Aantal unieke uitzendminuten (zelfgeproduceerd en inkoop) per week 150 210 
Percentage Groningers dat bekend is met OOG TV 89 94 
Percentage Groningers dat bekend is met OOG radio 63 74 
Percentage Groningers > 13 jaar dat wekelijks kijkt naar OOG TV 31 24 
Percentage Groningers van 13-29 jaar dat wekelijks kijkt naar OOG TV 25 18 
Percentage Groningers > 13 jaar dat wekelijks luistert naar OOG Radio 7 8 
Percentage Groningers van 13-29 jaar dat wekelijks luistert naar OOG Radio 6 4 
Gemiddeld rapportcijfer voor Tv-uitzendingen van OOG 6,6 6,5 
Gemiddeld rapportcijfer voor radio-uitzendingen van OOG 6,2 6,5 
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De voomaamste conclusies uit het kijk- en luisteronderzoek zijn als volgt: 
Het aantal bezoekers van de website van OOG is explosief gestegen. 

= OOG produceert veel meer unieke uitzendminuten dan in 2009 en heeft daarmee ruimschoots 
voldaan aan dit criterium. 

• Nagenoeg alle inwoners van de gemeente Groningen (94%) geven aan bekend te zijn met 
OOG TV. Dat percentage is stabiel. 

» OOG Radio is bekend bij ongeveer driekwart van de Groningers (74%). Dat percentage stijgt 
licht (2011: 68%, 2009: 63%). 

• 73% van de ondervraagde Groningers geeft aan wel eens naar uitzendingen van OOG gekeken 
te hebben. Het totale bereik laat daarmee weinig verschil zien met vorige metingen (varieert 
van 67% in 2009 tot 79% in 2011). 

• Het gemiddelde weekbereik (24%) ligt iets lager dan voorgaande metingen. Het weekbereik is 
relatief hoog onder 50-plussers maar relatief laag in de leeftijdscategorie 13-29 jaar. 

• Het totale bereik van OOG Radio, gebaseerd op het gecombineerde bereik van radio en het 
geluid van Tekst TV, komt uit op 33% (2011: 31%, 2009: 18%, 2007: 28%, 2005: 41%). 

• Het gemiddeld weekbereik van OOG Radio in 2013 is nagenoeg gelijk aan dat van 2011 en 
2009. 

• In 2013 geeft 46% van de OOG TV-kijkers aan de uitzendingen doorgaans (zeer) de moeite 
waard te vinden. Dat percentage is gelijk aan 2011 maar lager dan in de jaren 2005-2009 
(66%). 
De waardering uitgedrukt in een rapportcijfer lijkt stabiel te zijn op een 6,5. 

= De waardering voor de programma's van OOG Radio (2013: 6,5) laat tussen de jaren weinig 
verschil zien (2011: 6,4; 2009: 6,2). 

° In 2013 gaf 28%) van de inwoners van Groningen aan bekend te zijn met de website van OOG 
TV. Dat percentage is exact gelijk aan 2009. Van diegenen die weten dat OOG TV een eigen 
website heeft, geeft een op de drie (37%) aan deze website nog nooit te hebben bezocht. In 
2009 was dat nog driekwart (73%)). Hieruit kan worden geconcludeerd dat het bezoek van de 
website van OOG TV in 2013 ten opzichte van 2009 is gestegen. 

Onze conclusie is dat OOG voor wat betreft bereik, kijk- en waarderingscijfers en websitebezoek in 
grote lijnen heeft voldaan aan de prestatie-eisen in het PvE. 
Uitgangspunten in de Omroepnota en de daaruit voortvloeiende de prestatieafspraken (PvE) met 
betrekking tot Stadjers TV zijn mede door recente en toekomstige ontwikkelingen aan herijking toe. 
OOG is zich daarom in nauw overleg met de gemeente aan het bezinnen op rol, fiinctie en 
vormgeving van Stadjers TV. 

Ten behoeve van deskundigheidsbevordering, kwaliteit van de programma's, versterking van de 
organisatie en het publieksbereik zijn tevens afspraken gemaakt met OOG over samenwerking. Uit 
toetsing hiervan blijkt dat OOG in behoorlijke mate aan de samenwerkingseis heeft voldaan. 

Middeleninzet 
Financieel 
VERGELIJKING MET ANDERE GEMEENTEN 

Door invoering van artikel 2.170a Mediawet hebben gemeenten de zorgplicht (zie vorige pagina). Het 
CvdM evalueert de werking van dit wetsartikel eens per drie jaar. De evaluatie 2009-2012 is de eerste 
die het Commissariaat heeft uitgevoerd. We hebben in deze paragraaf de financiele bevindingen van 
de evaluatie vergeleken met de cijfers van OOG. 
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De voomaamste bevindingen zijn: 
1. In 2012 ontving 41,2% van de media-instellingen een gemeentelijke bekostiging gelijk aan of 

hoger dan het richtsnoerbedrag*. Dat is ongeveer gelijk aan 2011 en 2010 maar iets hoger dan in 
2009 (31,7%)). Ook in Groningen is de gemeentelijke bekostiging hoger dan het richtsnoerbedrag. 

2. De subsidiebaten van OOG bedroegen in 2013 65% van de totale baten. Landelijk was dat in 2011 
iets lager, nl. gemiddeld 55,6% (2010: 55,8%; 2009: 52,6%). De gemeentelijke subsidie is 
vanwege de bezuinigingsnoodzaak per 1 januari 2014 met € 42.900 verlaagd. 

3. De reclamebaten van OOG bedroegen in 2013 23% van van de totale baten. Dat is ongeveer 
gelijk aan het landelijk gemiddelde van 2011. Dat landeiijke gemiddelde is in de afgelopen jaren 
gedaald (2011: 22,6%; 2010: 23,9%; 2009: 27,1%). OOG heeft in 2013 extra inspanningen 
geleverd om de reclameopbrengsten te verhogen. Dat heeft resultaat gehad: de 
reclameopbrengsten waren in het tweede half] aar van 2013 ongeveer de helft hoger dan in het 
eerste half] aar. 

Onze conclusie is dat de bekostiging van OOG licht afwijkt van het landelijk gemiddelde (aandeel 
subsidie verhoudingsgewijs iets hoger), maar dat deze afwijking geleidelijk kleiner wordt omdat 
landelijk het subsidieaandeel stijgt en de reclameopbrengst daalt, terwiji bij OOG zich het omgekeerde 
voordoet. 

We hebben het subsidieniveau van OOG over 2012 vergeleken met dat van enkele andere lokale 
omroepen in gemeenten met een vergelijkbare bevolkingsomvang. Dat levert het volgende beeld op: 

Gemeente Inwoners Subsidie 
Groningen 195.000 516.000 
Eindhoven 218.000 400.000 
Tilburg 209.000 118.000 
Breda 178.000 107.000 
Enschede 159.000 190.000 

De subsidies van Tilburg en Breda zijn niet hoger dan het richtsnoerbedrag (6 1,30 per huishouden). 
De subsidies van de gemeenten Enschede, Eindhoven en Groningen zijn wel hoger dan dat bedrag.. 

VERGELIJKING IN DE TIJD 
In de omroepnota Mediabeleid 2011-2015 staat dat OOG gedurende de looptijd bij gelijkblijvend 
financieringsniveau minimaal een vergelijkbaar activiteitenniveau met betrekking tot radio, tv, 
teletekst en intemet moet uitvoeren. OOG voldoet daaraan. De kijk- en luistercijfers, bezoekers van de 
OOG website en de waardering van de radio- en tv-programma's liggen in lijn met de 
prestatieafspraken. Ook het subsidieniveau was in 2013 vergelijkbaar met dat in 2009 (€ 566.000 in 
2013 tegenover € 559.000 in 2009; beide bedragen indusief Stadjers TV). 
NB Per 1 januari 2014 is de subsidie vanwege de bezuinigingen met € 42.900 verlaagd. 

Personeel 
De personele inzet van OOG kan als volgt worden samengevat: 
Afgerond op 0,1 fte 

Functieomschrijving Fte's 
- Directie 2,0 

Redactie 5,5 

' Circa € 1,30 per woonruimte. In 2012 was het richtsnoerbedrag € 1,29 per woonruimte (Bron: Evaluatie van de 
Financiering van de Lokale Publieke Media-instellingen in de jaren 2009-2012 (juni 2013 - CvdM). 
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Technisch personeel 5,8 
- Overhead 3J 
- Totaal 17,8 

Dit betreft betaalde krachten. Onder overhead wordt verstaan verkoop, gebouwbeheer en een van 
lederz ingehuurde kracht voor planning en facturering. De directie bestaat uit een directeur en een 
adjunct-directeur, die mede belast is met taken die ook kunnen worden gerubriceerd onder redactie en 
overhead. 
De receptie van het gehele pand Akkerstraat wordt verzorgd door de verhuurder en wordt 
doorberekend in de servicekosten. 

De personele inzet van OOG kan ook als volgt worden weergegeven: 
Afgerond op 0,1 fte 

Soort baan Fte's 
Reguliere banen 9,9 
Maatschappelijke ('M-')banen 6,1 
Ingehuurd personeel 0,9 
Totaal 16,9 
Vrijwilligers 15.6 

- Totaal 32,5 

Het aantal vrijwilligers en hun werktijden fluctueren sterk. Het weergegeven aantal fte's is daarom een 
calculatie. De loonkostensubsidies voor maatschappelijke banen komen te vervallen. Daardoor 
verdwijnen deze M-banen. Welke impact dat heeft op de OOG-organisatie en de uitvoering van de 
gesubsidieerde activiteiten brengt OOG aan de hand van een toekomstplan in beeld. Een financieel 
meerjarenperspectief zal daarvan deel uitmaken. 

Financiele beoordeling 
Actueel 
Per 31 december 2012 (= peildatum laatst verschenen jaarrekening) voldoen vermogenspositie, 
liquiditeit en solvabiliteit aan de norm. Ook het exploitatieresuhaat was positief. Dit is voor een 
belangrijk deel het gevolg van een eenmalige belastingmeevaller. Zonder die meevaller zouden 
vermogenspositie en exploitatieresuhaat nog altijd (licht) positief zijn, maar zouden alle andere 
kengetallen slecht zijn. 

Het CvdM heeft in zijn evaluatie 2009-2012 de financiele gezondheid van lokale media-instellingen 
als problematisch gekwalificeerd op basis van drie criteria, namelijk een negatief eigen vermogen, een 
liquiditeitsratio kleiner dan 1 en een negatief resultaat groter dan 75% van het eigen vermogen. 
Op basis hiervan beoordeelde het CvdM over 2011 de financiele gezondheid van 31,5% van de lokale 
media-instellingen als zorgelijk. De situatie per 31-12-2012 (laatst verschenen jaarrekening) van OOG 
was echter als volgt: Het eigen vermogen van OOG was positief, de liquiditeitsratio per 31-12-2012 
bedroeg 1,9 en het exploitatieresuhaat 2012 van OOG was niet negatief maar positief 
Op basis van deze criteria zouden we OOG niet als een financieel ongezonde instelling kwalificeren. 
Maar we moeten bedenken dat deze kengetallen een momentopname zijn. Op basis van voorlopige 
cijfers geeft OOG aan over 2013 een verlies te zullen lijden van ongeveer € 25.000, welk bedrag nog 
in het eigen vermogen kan worden opgevangen. Voor de beoordeling moeten we bovendien ook naar 
de vooruitzichten kijken. Die zijn minder gunstig. 
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Vooruitzichten 
OOG heeft over de periode 2013 - 2016 een meerjarenbegroting opgesteld. 
De ontwikkelingen op korte en middellange termijn zijn: 
• de afschaffing van de voor OOG voordelige belastingregeling per 1 januari 2015, 
• de bezuiniging op de structurele subsidie van de gemeente die op 1 januari 2014 is ingegaan*, 
• extra kapitaallasten in verband met toekomstige noodzakelijke investeringen in met name 

technlsche en intemet gerelateerde voorzieningen, 
• het wegvallen van loonkostensubsidies* 
• een tijdelijke (jaren 2014 en 2015) huurverlaging waartoe de verhuurder van de locatie 

Akkersttaat besloten heeft. 
OOG heeft de met * gemerkte ontwikkelingen al in het meerjarenbeeld 2013-2016 verwerkt. 

Het gecombineerde effect van deze ontwikkelingen op het verwachte exploitatieverloop is negatief. 
De inspanningen om extra reclameopbrengsten te verwerven en die in in het tweede halfiaar 2013 
succes hebben gehad, is niet in het meerjarenbeeld 2013-2016 verwerkt, omdat nog niet zeker is of 
deze positieve ontwikkeling een blijvend karakter heeft. 

Vermogensontwikkeling 
Op basis van het door de Raad van Toezicht goedgekeurde begrotingssaldo 2014 en bovenstaande 
vooruitzichten zal het eigen vennogen waarover OOG momenteel beschikt dalen en kan aan het eind 
van de nieuwe licentieperiode negatief worden. OOG heeft aangegeven in het voorjaar van 2014 een 
toekomstplan te zullen presenteren met maattegelen ter versterking van de exploitatie. 

Administratieve verslaglegging 
De accountant van OOG heeft over 2012 een goedkeurende verklaring zonder beperkingen bij de 
jaarrekening afgegeven. Hieruit kan worden afgeleid dat de inteme controie en administratieve 
organisatie op orde zijn. OOG voldoet hiermee aan de Algemene subsidieverordening. 
De accountant heeft verklaard dat de jaarrekening van OOG is opgesteld in overeenstemming met 
het Handboek Financiele Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen. 
De jaarrekening van OOG is niet ingedeeld in de diverse productgroepen die binnen het bedrijf 
zijn te onderscheiden (radio en tv, intemet, teletekst/tekst tv en Stadjers tv). Hierdoor is de 
financiele impact van eventuele toekomstige beleidsbeslissingen of andere exteme ontwikkelingen 
op de OOG-exploitatie niet zonder meer vast te stellen. Wij zijn hierover met OOG in gesprek. 

Regiefunctie gesubsidieerde instellingen 
De gemeente Groningen bewaakt de contmuiteit van activiteiten die zij voor haar burgers van belang 
acht of die een wettelijke taak vormen, zoals de bekostiging van een lokale omroep. Daarvoor is het 
voortbestaan van de uitvoerende instellingen onontbeerlijk. Om deze reden monitort de gemeente de 
financiele gezondheid van een aantal beiangrijke gesubsidieerde instellingen, waaronder OOG. In dat 
monitoringsysteem onderscheidt Groningen vier niveaus (regime 1 t/m 4, waarbij 1 het meest strikte 
toezicht omvat). OOG zit in niveau 2. Dat betekent dat OOG elk kwartaal rapporteert over het 
exploitatieverloop en over de voortgang in de ontwikkeling, implementatie en effect van maatregelen 
ter verbetering van de financiele positie en de exploitatie. 
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Eindoordeel 
Conclusies 
• Bekendheid, kijkdichtheid en waardering van OOG radio en tv voldoen in grote lijnen aan de 

norm die in het PvE is beschreven. 
• OOG produceert meer unieke uitzendminuten dan in 2009 (tevens criterium PvE).. 
• OOG wint met enige regelmaat landeiijke onderscheidingen, waaruit blijkt dat de waardering ook 

onder vakgenoten in het algemeen op orde is. 
• De huidige balanspositie van OOG geeft nog geen aanleiding tot grote bezorgdheid. 
" De exploitatie verloopt enigszins verlieslatend. De financiele vooruitzichten zijn per saldo negatief 

waardoor het aanwezige eigen vermogen van OOG aan het eind van de komende licentieperiode 
(2019) is verdwenen tenzij OOG daartegen tijdig maatregelen neemt. Daartoe stelt OOG in 
overleg met de gemeente een toekomstplan op waarvan een gedetailleerd financieel 
meerjarenperspectief deel zal uitmaken. Voomitlopend daarop heeft OOG een acquisiteur 
aangetrokken die tot taak heeft de reclameopbrengsten te verhogen. Het effect daarvan is in het 
tweede halQaar 2013 zichtbaar geworden. 

• De subsidiering van OOG is afgezet tegen enkele lokale omroepen in andere steden van 
vergelijkbare omvang en ook afgezet ten het landelijk gemiddelde (niet G4-gemeenten!) 
verhoudingsgewijs aan de hoge kant. De reclameopbrengsten zijn verhoudingsgewijs laag. 

• In het kader van de regiefunctie van de gemeente op gesubsidieerde instellingen zijn met OOG 
afspraken gemaakt over periodieke rapportages over de voortgang in ontwikkeling en 
implementatie van het toekomstplan, het meerjarenperspectief en over het monitoren van de 
effecten. 

Samenvatting 
Een positief advies over de verienging van de zendmachtiging van OOG is naar ons oordeel op zijn 
plaats. 
OOG presteert naar behoren, voldoet aan de vereisten en beiangrijke elementen van de bekostiging 
wijken niet significant af van het landeiijke beeld. Als het CvdM de vergunning verlengt, geeft 
Groningen niet alleen invulling aan de wettelijke bekostigingsplicht ten aanzien van een lokale 
omroep, maar committeert Groningen zich de facto ook aan stichting OOG. Dat is - gezien de 
financiele voomitzichten - niet geheel zonder risico, maar de risico's zijn beheersbaar, worden 
onderkend en er wordt aan gewerkt. 
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Geacht bestuur, 

Op 21 juli 2009 heeft het Commissariaat voor de Media Stichting Omroeporganisatie 
Groningen voor vijf jaar aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de gemeente 
Groningen. Bij deze aanwijzing heeft het advies van uw gemeenteraad van 17 juni 2009 een 
beiangrijke rol gespeeld. De hiervoor genoemde periode van vijf jaar is Ingegaan op 
22 juni 2009 en eindigt op 21 juni 2014. De instelling heeft ons bij brief van 19 december 2013 
laten weten dat zij in aanmerking wenst te kortien voor aanwijzing als lokale publieke media-
instelling in een aansluitende periode. Voordat wij een beslissing nemen over deze aanvraag, 
dient de gemeenteraad ons op grond van artikel 2.6^, eerste lid, van de Mediawet 2008 te 
adviseren over de vraag of instelling voldoet aan de eisen die deze wet stelt. 

Ten behoeve van deze advisering brengen wij het volgende onder uw aandacht. Artikel 2.61, 
tweede lid, van de Mediawet 2008 formuleert de volgende eisen: 

Voor aanwijzing komen slechts in aanmerking instellingen die: 
a. rechtspersoon naar Nederiands recht met volledige rechtsbevoegdheid zijn; 
b. zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stellen het op regionaal 

respectievelijk lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen 
van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die 
in een provincie, een gemeente of een deel van de provincie waarop de instelling zich 
richt leven, en het verrichten van alle aictiviteiten die nodig zijn om daarmee een publieke 
taak te vervullen; en 

c. volgens de statuten een orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en 
dat representatief is voor de belangrijkste in de desbetreffende provincie of gemeente 
voorkiamende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. 

Aan de hand van de bijgevoegde Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing 
als lokale publieke media-instelling en de door de instelling overgelegde gegevens, die u 
tevens bijgaand aantreft, dient uw gemeenteraad een gemotiveerd advies uit te brengen over 
de aanvraag. 

Artikel 6, tweede lid, van de Mediaregeling 2008, bepaalt dat de gemeenteraad binnen 
achttien weken, advies uitbrengt, Wij verzoeken u deze termijn niet te overschrijden. 
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Indien er zich wijzigingen voordoen die van invloed zijn op de aanwijzingsprocedure of op de 
advisering door uw gemeenteraad, dan stellen wij u daarvan op de hoogte. 

Het raadsbesluit, samen met het raadsvoorstel en de eventuele notulen van de 
raadsvergadering, zien wij graag binnen de daartoe gestelde termijn tegemoet. 

Wij stellen het op prijs als u de ontvangst van deze brief aan ons bevestigt en daarbij tevens 
aangeeft wie de behandelend ambtenaar is. 

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact met ons opnemen via bovenstaand 
telefoonnummer. 

Een afschrift van deze brief gaat naar het bestuur van de instelling. 

Hoogachtend, 
COMMISSARIAAT VOOR DEI 

drs.̂  
afdelingsmanager Onderzoek & Toegang 
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I BULAGE, 3 
C O M M I S S A R I A A T V O O R D E M E D I A 

T O E L I C H T I N G A D V I E S G E M E E N T E R A A D B M A A N V R A A G 

A A N W I J Z I N G A L S L O K A L E P U B L I E K E M E D I A - I N S T E L L I N G 

1. Algemeen 
De wetgever heeft gekozen voor een systeem waarbij per gemeente, voor de termijn van vijf Jaar, 66n 
lokale publieke media-instelling kan worden aangewezen. De media-lnstelling dient hiertoe een 
aanvraag in te dienen bij het Commissariaat voor de Media. Een al bestaande instelling dlenl dit te 
doen zes maanden voor afloop van de aanwijzingstermijn van vijf jaar. De aan te wijzen media-
instelling wordt geacht lokaal gebonden informatie te verschaffen en te fungeren als 
communicatiemogelijkheid voor mensen uit de desbetreffende lokale gemeenschap. Met name omdat 
er slechts ruimte is voor 66n lokale media-instelling is het van groot belang dat deze representatief is 
voor de gehele gemeenschap. Deze representativiteit moet tot uitdrukking komen in de samenstelling 
van het orgaan dat het programmabeleid van de media-lnstelling bepaalt. Dit orgaan, het zogeheten 
pragrammabeleidbepalende orgaan (pbo), kan het algemeen bestuur van de media-instelling zijn, 
maar door de meeste media-instellingen is voor het bepalen van het media-aanbodbeleid een 
afzonderlijk orgaan in het leven geroepen. In beide gevallen dient dit pbo zodanig fe zijn 
samengesteld dat het representatief is voor de belangrijkste In de gemeente voorkomende 
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. 

Naar aanleiding van het voorstel Wet dualisering gemeentelijke medebewindbevoegdheden heeft de 
Raad van State geadviseerd, dat de gemeenteraad, als het representatieve orgaan van de gemeente, 
het aangewezen orgaan is en blijft om te adviseren over de representativiteit van de lokale media-
instelling. 

2. De advlesaanvraag 
Het Commissariaat streeft ernaar binnen vier weken na ontvangst van de complete 
aanwijzlngsaanvraag de raad van de betrokken gemeente(n) te verzoeken een advies uit te brengen 
over de vraag of de media-instelling voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt. 

3. Het advies van de gemeenteraad 
Ingevolge artfkel 2.62, eerste lid, van de Mediawet kan het Commissariaat pas een aanwljzingsbesluit 
nemen als de raad van de desbetreffende gemeente het Commissariaat heeft geadviseerd over de 
vraag of de instelling voldoet aan de eisen die de Mediawet In artikel 2.61, tweede lid stelt De 
gemeenteraad dient derhalve de volgende vragen te beantwoorden: 
a. is de lokale publieke media-lnstelling een rechtspersoon naar Nederiands recht met volledige 

rechtsbevoegdheid? 
b. stelt de lokale publieke media-lnstelling zich blijkens haar statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten 

doel het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-
aanbod dat gericht Is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in een gemeente 
leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zljn om daarmee een publieke taak te 
vervullen? 

c. heeft de lokale publieke media-instelling een orgaan dat het beleid voor het media-aanbod 
bepaalt? 

d. heeft het orgaan van de lokale publieke media-instelling dat het media-aanbodbeleid bepaalt, het 
pbo, een zodanige samenstelling dat het representatief is voor de belangrijkste in de gemeente 
voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen? 

Aan de hand van de stukken die bij de adviesaanvraag aan de gemeente zijn gevoegd, kan de 
gemeenteraad op de bovengenoemde onderdelen een advies uitbrengen. 
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Ad a. een rechtspersoon naar Nederiands recht met volledige rechtsbevoegdheid 
Er is sprake van een media-instelling met volledige rechtsbevoegdheid als de statuten van deze 
instelling zijn opgenomen in een notarieie akte en haar rechtsbevoegdheid - de bevoegdheid om 
subject van vermogensrechten te zijn •- niet statutair Is beperkt. Alvorens het Commissariaat advies 
vraagt aan de gemeente heeft het Commissariaat zich er al van vergewist dat aan deze eis wordt 
voldaan. Met andere woorden: de bij de advlesaanvraag meegezonden statuten voldoen aan deze 
eis. 

Ad b. de statutaire doelstelling van de lokale publieke media-instelling 
Indien deze doelstelling ontbreekt in de statuten van de media-instelling dan zal haar 
aanwijzlngsaanvraag niet om advies aan de gemeente worden gezonden. Bovendien zal het 
Commissariaat aan een andere formulering dan die van artikel 2.61, tweede lid, aanhef en onder b, 
van de Mediawet zijn goedkeuring onthouden. Met andere woorden: de bij de adviesaanvraag van het 
Commissariaat meegezonden statuten voldoen aan dit Vereiste. 

Ad c, de lokale publieke media-lnstelling heeft een pbo 
Indien de media-instelling in haar statuten niet heeft bepaald dat er een orgaan Is dat, met 
uitzondering van ieder ander orgaan, het media-aanbodbeleid bepaalt, dan zal haar aanvraag niet om 
advies aan de gemeente worden gezonden. Met andere woorden: de bij de adviesaanvraag van het 
Commissariaat meegezonden statuten voldoen aan dit vereiste. 

Ad d. hef pbo Is representatief sathengesteld 
De kern van de gemeentelijke advisering richt zich op de vraag of het orgaan van de media-instelling 
dat het media-aanbodbeleid bepaalt een zodanige samenstelling heeft dat het representatief Is voor 
de belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en 
geestelijke stromingen. 

4. Het pbo en de representativiteit 
De representativiteit van het pbo komt tot uitdrukking in de samenstelling van dit orgaan. Hoewel de 
wetgever het begrip representativiteit niet nader heeft omschreven, kunnen de In artikel 2.61, tweede 
lid, aanhef en onder c, van de Mediawet genoemde hoofdstromlngen worden onderverdeeld in meer 
concreet aan te duiden sectoren van de samenleving binnen een gemeente. In het pbo kunnen 
afgevaardigden van instellingen/organisaties zitting hebben die de volgende stromingen 
vertegenwoordigen; 
- maatschappelijke zorg en welzijn; 
- cultuur en kunst; 
- kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag; 
- onderwijs en educatie; 
- werkgevers; 
- werknemers; 
- etnische en culturele minderheden; 
- sport en recreatie; 
-jongeren; 
- ouderen; 
- vrouwen; 
- agrarische sector. 

Deze opsomming is vanzelfsprekend niet limitatief. Het is uiteindelijk de gemeenteraad, door middel 
van zijn advies aan het Commissariaat over de representativiteit van het pbo, die bepaalt welke 
stromingen voor de lokale gemeenschap van zoveel belang zijn dat zij in Ieder geval een stem moeten 
hebben in het orgaan dat het media-aanbodbeleid van de media-lnstelling vaststelt. In het kader van 
het begrip representativiteit gaat het om een weging en niet slechts om het resultaat van een optelsom 
van de al dan niet vertegenwoordigde stromingen in het pbo. Daarbij merkt het Commissariaat op dat 
de media-instelling is aanbevolen, alvorens concreet aan te geven welke sectoren In het pbo 
vertegenwoordigd moeten zijn, in overieg te treden met het gemeentebestuur, Indien het 
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gemeentebestuur van oordeel is dat de statuten een andere opsomming behoeven - het kan zelfs zo 
zijn dat een van de genoemde stromingen niet voorkomt in de gemeente ~ dan dient dat In het advies 
te worden opgenomen. Uiteraard dienen alleen die stromlngen/sectoren In de statuten te worden 
vermeld die ook daadwerkelijk veritegenwoordigd kunnen worden. De media-instelling dient zich 
statutair de verplichting op te leggen dat de belangrijkste stromingen te alien tijde in het pbo 
vertegenwoordigd zullen zijn, opdat de representativiteit gegarandeerd is. 

Hoewel een brede vertegenwoordiging van het maatschappelijke spectrum belangrijk Is, moet worden 
voorkomen dat het pbo een zo grote omvang krijgt dat het niet kan functioneren. Waar mogelijk 
verdient het aanbeveling dat de media-instelling koepelorganisaties benadert om een afgevaardigde 
aan te wijzen. Desgewenst kunnen de statuten ruimte bieden om leden op persoonlijke titel in het pbo 
te benoemen. In dat geval dient de gemeente erop toe te zien dat de leden die een stroming 
vertegenwoordigen - de representatieve leden - een ruime meerderheid vormen ten opzichte van de 
leden op persoonlijke titel. 

a. de vertegenwoordiging van etnische en culturele minderheden 
Met betrekking tot de stroming etnische en culturele minderheden gaat het Commissariaat ervan uit 
dat deze blijvend wordt opgenomen in de statuten en daardoor in het pbo. Nederiand is in de loop van 
de laatste decennia een multiculturele samenleving geworden, wat zichtbaar hoort te zijn In, onder 
meer, het media-aanbod van de media-instellingen. Het Commissariaat streeft ernaar dat door middel 
van de vertegenwoordiging In het pbo de betrokkenheid van etnische en culturele minderheden, rnet 
name migranten, bij de lokale mediadiensten wordt bevorderd, Ook een afgevaardigde van Amnesty 
International of Vluchtelingenwerk kan als vertegenwoordiger van deze stroming zitting nemen In het 
pbo. Als niet direct een vertegenwoordiger van deze stroming Is te vinden, dringt het Commissariaat er 
bij de media-instelling op aan te blijven zoeken en alert te blijven volgen of er binnen de gemeente(n) 
ontwikkelingen plaatsvinden met betrekking totde minderheden. Het gemeentebestuur kan hierbij een 
initigrende of adviserende rol spelen. 

b. meerdere gemeenten of dorpskernen 
Indien de aanwijzlngsaanvraag betrekking heeft op meerdere gemeenten dan wel op een gemeente 
die bestaat uit meerdere dorpskernen, dient daarmee bij de samenstelling van het pbo rekening te 
worden gehouden. Het advies van het Commissariaat aan de media-instelling is in deze gevallen waar 
mogelijk te kiezen voor afgevaardigden van overkoepelende organisaties en te streven naar een 
evenwichtige (wellicht: evenredige) verdeling van de pbo-leden naar gemeente en/of dorpskern. Een 
aanvraag tot toewijzing van zendtijd voor meerdere gemeenten wordt mede beoordeeld aan de hand 
van de Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten. 

c. overheldsvertegenwoordiging in het pbo 
In verband met de noodzakelijke scheiding tussen overheid en media-instelling is het Commissariaat 
geen voorstander van de benoeming van gemeenteraadsleden of leden van een commissie als 
bedoeld in Hoofdstuk V van de Gemeentewet In het pbo. 

5, De beoordeling van de representativiteit 
a. advies inzake aanwijzlngsaanvraag 
Het Commissariaat is van mening dat het bij de aanvraag tot aanwijzing als lokale publieke media-
instelling behorende overzicht van de samenstelling van het pbo door de gemeente kritisch 
onderzocht moet worden. Een overzicht met namen van personen en instellingen die hen hebben 
afgevaardigd geeft Immers geen inzicht in de wijze waarop deze personen zljn benaderd en wat hen Is 
voorgehouden met betrekking tot de werkzaamheden van het pbo. Zoals gezegd gaat het bij het 
begrip representativiteit niet slechts om het optellen en aftrekken van al dan niet in het pbo 
vertegenwoordigde stromingen maar om een weging. Het verdient dan ook aanbeveling om, al dan 
niet steekproefsgewijs, na te gaan of de leden van het pbo zich bewust zljn van hun taak en 
verantwoordelijkheid. De represenlalivitelt behoeft niet in het geding te komen indien het pbo 
gedurende een korte periode 66n vacature heeft. Het oordeel van de gemeente kan daarom positief 
zijn ondanks een niet volledig bezel pbo. 
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Aspecten die van belang kunnen zijn bij de beanhwoording van de vraag of een lokale media-instelling 
daadwerkelijk een draagvlak heeft binnen de lokale gemeenschap zijn vooriis de oorsprong en het 
oogmerk van de initiatiefnemers en/of bestuursleden. In het bijzonder als deze personen van buiten 
de gemeente afkomstig zijn is het van belang te weten waarom zij nu Juist in deze gemeente een 
media-instelling In het leven willen roepen. In dit geval stelt het Commissariaat de mening van het 
gemeentebestuur hierover op prijs. 

b. tussentijds advies 
De gemeenteraad brengt §6nmaal in de vijf jaar aan het Commissariaat advies uit over de vraag of de 
media-instelling naar zijn oordeel nog voldoet aan de in de Mediawet gestelde vereisten (zie hiervoor 
onder 3.). Als het Commissariaat hierop door de gemeente wordt gewezen, dan wel dit gebrek In de 
representativiteit uit eigen waameming constateert, dan kan het Commissariaat de gemeenteraad om 
een tussentijds advies vragen. Het Commissariaat trekt de aanwijzing namelijk In, Indien de media-
instelling niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In het geval dat niet meer voldaan wordt aan de 
representatlviteitseis (zle hiervoor onder 4.), dan stelt het Commissariaat de instelling gedurende vier 
maanden in de gelegenheid dit gebrek te herstellen. Het Commissariaat acht het In dit kader van groot 
belang dat in een vroeg stadium gebreken in de representativiteit aan het licht komen. 

6. E6n lokale media-lnstelling voor meerdere gemeenten 
Artikel 2.64, eerste lid, van de Mediawet bepaalt dat een instelling die de publieke mediaopdracht 
wil uitvoeren voor meer dan 66n gemeente, alleen dan wordt aangewezen als lokale media-instelling, 
Indien de desbetreffende gemeenteraden een (gezamenlijk) advies hebben uitgebracht. 

Uit dit (gezamenlijke) advies moet niet alleen blijken dat de media-instelling naar het oordeel van alle 
betrokken gemeenteraden al dan niet representatief is voor het meerdere gemeenten omvattende 
verzorgingsgebled, maar moet tevens uitdrukkelijk naar voren komen dat de betrokken 
gemeenteraden zich er rekenschap van hebben gegeven dat het gaat om een media-lnstelling die 
media-aanbod verzorgt dat bestemd is voor meerdere gemeenten; dat het derhalve een lokale media-
instelling betreft die zij gedurende vijf jaren moeten delen met 66n of meerdere gemeenten. 

7. Meerdere aanwijzingsaanvragen voor een gemeente 
Indien het Commissariaat aan de gemeenteraad een advies vraagt met betrekking tot de 
aanwijzingsaanvragen van meer dan 66n lokale media-lristelling die aan de eisen van de Mediawet 
voldoen, dan bevorderen burgemeester en wethouders ingevolge het bepaalde in artikel 2,63, eerste 
lid, van deze wet het samengaan van deze instellingen, Indien dit college er niet in slaagt de 
betrokken instellingen tot samengaan te bewegen, dan dient de gemeenteraad in zljn advies 
gemotiveerd aan te geven welke Instelling zijn voorkeur heeft, Nadat de gemeenteraad zijn advies aan 
hem heeft uitgebracht, wijst het Commissariaat e6n media-instelling aan. Het Commissariaat neemt 
ook onder deze omstandigheden alle factoren In aanmerking die voor het functioneren van die 
instelling van belang kunnen zijn. Alvorens een besluit te nemen dient het Commissariaat op grond 
van artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht de aanvragers In de gelegenheid te stellen 
gehoord te worden, Het Commissariaat zal ook de betrokken gemeenteraad uitnodigen voor deze 
hoorzitting. 

In gevallen waarbij sprake Is van meerdere Instellingen die aan de eisen van de Mediawet voldoen en 
die niet tot samengaan zijn te bewegen geeft het Commissariaat in beginsel de voorkeur aan die 
instelling die zich met haar omroep en haar media-aanbod het meest op de betrokken gemeente richt: 
het meest lokale initiatief. Dit vioeit voort uit de bedoeling van de wetgever en de functie van de lokale 
media-instelling: het verschaffen van lokaal gebonden Informatie en het creSren van een extra 
communicatiemogelijkheid voor de lokale bevolking, Het uitgangspunt van de Mediawet is dat per 
gemeente 66n lokale media-instelling wordt aangewezen, die zich met haar programma dan ook richt 
op die gemeente, Het staat vast dat een lokale media-lnstelling voor 66n gemeente adequater kan 
reageren op actuele gebeurtenissen die belangrijk zijn voor de Inwoners van die gemeente dan een 
lokale media-instelling die zich met haar media-aanbod moet richten op meer dan een gemeente. 
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8. Gemeenteraadsbesluit 
Op grond van artikel 6, tweede lid, van de Mediaregeling ziet het Commissariaat binnen achttien 
weken na ontvangst van zijn verzoek het collegevoorstel en het raadsbesluit tegemoet. Het 
Commissariaat stelt er prijs op tevens de notulen van de raadsvergadering en - Ingeval de 
voorbereiding heeft plaatsgevonden In een raadscommissie - de notulen van de 
commissievergadering te ontvangen. 

In verband met de vergunnlngverlening voor een etherfrequentie dringt het Commissariaat er ten 
zeerste op aan dat de termijn van achttien weken niet wordt overschreden. Op grond van het besluit 
van het Commissariaat tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling verleent het Agentschap 
Telecom aan die Instelling een vergunning voor het gebruik van een etherfrequentie. Deze vergunning 
verioopt op het moment dat het aanwljzingsbesluit van het Commissariaat verioopt. Indien het 
Commissariaat nog geen aanwijzingsbesluit voor de aansluitende periode heeft kunnen nemen dan 
staat het Agentschap Telecom in beginsel niet toe dat gedurende deze overgangsperiode gebruik 
wordt gemaakt van de desbetreffende etherfrequentie, 

9. Bekostigingsplicht 
Vanaf 2010 hebben gemeenten een zorgplicht voorde bekostiging van de lokale publieke media-
instellingen. Als uitgangspunt kunnen de gemeenten daarbij een bedrag van ten minste € 1,30 (plus 
Index) per woonruimte hanteren, Het Commissariaat houdt toezicht op deze gemeentelijke zorgplicht. 
In een zogenoemde uitgangspuntennotitie lokale omroepen informeert het Commissariaat de media-
instellingen over hun rechten en plichten en die van de gemeentebesturen betreffende de zorgplicht. 

Als een gemeenteraad positief adviseert over de aanwijzlngsaanvraag van de lokale media-lnstelling 
maar weigert het met de zorgplicht gemoeide bedrag te begroten, dan kan het Commissariaat zich 
wenden tot Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie. Die kan het bedrag op de begroting 
van de gemeente een vaste bestemming geven. 

Het Commissariaat ziet er op toe dat de media-instelling zich houdt aan de Mediawet. Het toezicht 
richt zich ondermeer op de financien, de redactionele onafhankelijkheid en de programme's, Een 
belangrijk financieel toetspunt is of alle Inkomsten van de media-instelling worden gebruikt voor de 
uitvoering van de publieke mediaopdracht. Ook controleert het Commissariaat of de lokale media-
instelling zich niet voor het karretje van (commerciele) derden laat spannen en of voorgenomen 
nevenactiviteiten voldoen aan de mediawettelijke voorwaarden. In het Handboek Financiele 
Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen staat welke informatie in dit kader aan het 
Commissariaat verstrekt moet worden. 

De financiele controie door de gemeente Is van een andere orde, De gemeente verricht een 
jaarrekeningtechnische toetsing en kijkt naarde doelmatigheid en doeltreffendheid van de bestedlng 
van de gelden die in het kader van de gemeentelijke zorgplicht zijn verstrekt. Met andere woorden: Is 
het geld efficient en effectief ingezet? Ook gaat de gemeente na of aan de bekostigingsvoonvaarden 
Is voldaan. 

De gemeente legt de media-instelling geen voorwaarden op die te maken hebben met de vorm of de 
inhoud van haar media-aanbod. De redactionele autonomie en het onafhankelijk functioneren van de 
media-instelling moet zljn gewaarborgd. Ook als de gemeente aanvullende subsidies verstrekt of op 
basis van een overeenkomst als opdrachtgever fungeert, moet de redactionele onafhankelijkheid van 
de media-lnstelling zijn gegarandeerd, De media-lnstelling blijft altijd (eind)verantwoordelijk voor de 
inhoud van het media-aanbod dat zij ultzendl. 

De Mediawet, de uitgangspuntennotitie lokale omroepen en nadere regelgeving van het 
Commissariaat kunt u vinden op onze website (www.cvdm,nl). Mocht u nog vragen hebben, dan kunt 
u contact met ons opnemen via telefoonnummer (035) 77 37 700, 
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AKKERpTRAAT B 5 ^ 8717 K Z ^ QRONINGEN 

ALGEMEEN 050 6 7 1 7 1 0 0 ^ INF0@00GTV.NL 

BULAGE 

O M R O E P 
B R O N I N G E N 

POSTBUS 1316 Q T O I BH j^GRONlNBEN 

REDACTIE 050 S718080 QwWW.OOGTV.NL 

Commissariaat voor de Media 
Postbus 1426 
1200 BK Hilversum 

betreft kemnerk: 615084/615102 

Gronmgen, 19 december 2013 

Geachte heer/mevrouw, 

-—^—^— 'urvT a. p. 
Nr.: 
Ingekomen 

:C 2013 

Class: 
Afd.: •" 

Blllaae: Afge-daan: 

Namens Stichting Omroeporganisatie Groningen dien ik een nieuwe aanvraag in voor de periode 22 
juni 2014 tot juni 2019. 
Onze omroep wil graag weet in aanmerking komen om ook voor de komende periode van vijf jaar, 
weer als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publiek mediadiensten in de 
gemeente Groningen te kunnen fiinctioneren. 

Stichting Omroeporganisatie Groningen (OOG) verzorgt de informatievoorziening voor kijkers en 
luisteraars in Groningen sinds 28 jaar en we streven er naar om daar ook de komende jaren en 
eeuwen mee verder te gaan. 

Hoogachtend en met vriendelijke groet, 

Evert Janse 
directeur/bestuurder Stichting Omroeporganisatie Groningen (OOG) 

Bijiage 
*Aanwijzing aanwijzing lokale publieke media-instelling 
*Overzicht leden PBO 
*Uittreksel Handelsregister kamer van Koophandel 
•Statuten 
*Redactiestatuut. 
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A 
(bijiage A) 

A A N V R A A B A A N W I J Z I N G L O K A L E P U B L I E K E M E D I A -
I N S T E L L I N G 

Statutaire naam: 

Statlon-oalt: 

Con-esDondentleadres: 

Studloadres: 

Telefoonnummer: 

Faxnummer: 

E-mailadres: 

Internetadres: 

Contactpersoon: 

Telefoonnummer: 

Xh.skLur-:^...:..m.L.. 
.tVi. <^pmc\}^ 

}9tk^^!&^^......^c.. 
!^^:L:^.....\!^2.......(^^^d^ 

3̂$l̂ ,,T...t:$..L,:̂ .i,<s?.a.,.' 
nvx. 

...^.\^pOr\^.<;^...Q^y..-..^^^ 
.W,.îW..̂ ..a<?̂kw......-....\aL 

S,V.iE,T,..,,̂ ila.E..,,,6Afecb̂ ^ 
<^?,^.plS^0.I^.,V.^.2.0. (tijdens kantooruren) 

Voor de gemeente(n): 

Deze aanvraag gaat vergezeld van: 

^uittreksel Inschrijving bij de Kamer van Koophandel 

^samenstelling programmabeleldbepalend orgaan (bijiage B) 

^notarieel vastgestelde statuten 

• voorstel tot statutenwijziging K W 

^edactiestatuut 

, • huishoudeiijk reglement VWJ^ 

0 overeenkomst{en) V T 

DMurm \.^,..i3r..:3:9<!h\ h 

Handtekening voorzitter: J..,..,,.V.,>n..v6r t̂t;.„. 
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C O M M I S S A R I A A T V O O R D E M E 
K i i i a g e h^ottbij 

Doc%, nr.: 

DIA-6 

(bijiage B) 
O V E R Z I C H T V A N D E L E D E N V A N H E T 
P R O G R A M M A B E L E I D B E P A L E N D O R G A A N ( P B O ) 

Voorzitter: 

Adres: 

Tel. nr. 

!S?=!̂ .k.,.!Sc«??r>,'OC>.ec, , 

.o.L-..l<>^..Qiq..'^:^. 
stroming Naam en adresgegevens Organisatie/lnstelling en 

adresgegevens 

Maatschappelijke zorg en 
welzijn 

Cultuur en kunst 

Kerkgenootschappen en ge
nootschappen op geestelijke 
grondslag 

flc^uvx. Us,^cuVt:^A 

Werknemers 

• { 

— ^ 

Werkgevers 

— -

Onderwijs en educatie 

Sport en recreatie 

Etnische en culturele 
minderheden 

< 
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12.638 

Afschrift Van de akte houdende • -

fusie tussen de stichtingen ' - -

Stichting Omroeporganisatie Groningen,-- ' ' 
Sticliting Oog-Radio en 

Stichting Oog Televisie Werk- en Leerproject, " ' 

c 
h®6rt bi 

DOG. nr.: 

Verleden voor 

mr. drs. F.A. Keuning 

notaris te Groningen 

op 31 detemberZOO? 

Paterswoldseweg 802 

9728 BM Groningen 

Telefoon +31 (0)50- 521 43 33 

Telefax +31 (0)50- 525 88 pO 

notarls8eri@Dla8bosslnad6.n1. 
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2006K2e544FK/mb rep.nr.l 2.638 

Fusie 

Heden, de een en dertigste december -—.-— -̂ : 
tweeduizend zeven, verscheen voor mij, mr. Meinette Petra Venema, kandidaat-notaris, 
waameemstervan nnr, drs. Fpkko Aleid Kfeuning, notaris te Groningen: —-----.- r-— 
de heer Jan Evert Janse, directeur, wdnende te 9724 EL Groningen, Kwinllaan 23, geboren te 
's-Gravenhage op zes en twlntig September negentienhonderd zes en vijftig. ongehuwd en niet 
als partner geregistreerd, houder van pasjjobrt hummer N33086072, ' - r - . — — 
ten deze handelende ter vertegenwoordiging van; ~™ — 
I. de stichting: Stichting Omroeporganisatie Groningen, statutair gevestigd in de gemeente 
Groningen, feitelijk gevestigd te 9717 KZ Groningen, Akkerstraat 95, ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer 41010513, hferna te noemen: Omroeporganisatie Groningen; 
II. de stichting: Stichting Oog-Radio, sfatutairgevestigd te Groningen, feitelijk gevestigd te 9717 
KZ Groningen, Akkerstraat 95, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41013274, 
hierna te noemen:. Opg-Radio;— — — ^ — 
III. de stichting: Stichting Oog Televisie Werk- fen Leerproject, statutair gevestigd te Groningen. 
feitelijk gevestigd te 9717 KZ Groningen, Akkerstraat 95, Ingeschreven in het handelsregister 
onder nummer 41013273, hierna te noemen; Oog Televisie. ^ r-
De comparant verklaarde:-——^ ~~—^r-—r-^-^—^-
Omroeporganisatie Groningen, Oog-Radio en Oog Televisie zljn voornefnens een juridische 
fusie aan te gaan als bedoeld in artikel 2;308 en volgende van het Burgeriijk Wetboek, hiema 
aangeduid als: de fusie, —• ,,J^™L:_-.;_^L..^...—^— —. 
Zij hebben daartoe een fusievoorstel opgesteld, waarvan de inhoud luidt als volgt: 
"De ondergetekenden: r — --^—-—^— ^ 
1. Stichting Omroeporganisatie Groningen, statutair gevestigd In de gemeente Groningen, 
feitelijk gevestigd tk 9717 KZ Groningen, Akkerstraat 95, ingeschraven in het handelsregister 
ondernummer4l'010513;̂ -~—-~—i— -̂—~—— --̂  — 
2. Stichting Oog-Radio, slatutair gevestigd te Groningen, .-feitelijk gevestigd te 9717 KZ 
Groningen, Akkerstraat 95, Ingeschreven In het handelsregister ondet nummer 4103274;-—— 
3. Stichting Oog Televfsie Werk- en Leerproject, statutair gevestigd te Groningen, feitelijk 
gevestigd te 9717 KZ Groningen, Akkerstraat 95, Ingeschreven in het handelsregister onder 
numm.er41013273r'̂ ----̂ ~----r-.--̂ --~̂  —; r-~—•—r™--™ r •-—— 
geven te kennen: - - r — ^ ~—~ • • ^-

via^li^ 3a aooA j.wi2dVSBiwiAjoo 
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be ondergetekenden zljn vein oordeel dat het gewenst is tussen hen: een Juridische fusie tot 

stand te brengen als bedoeld in artikel 2:308 e.v. van het Burgeriijk Wetboek, in die zin datde 

ondergetekende sub 1 de verkriiaende stichting zal zijn en de ondergetekenden sub 2en 3de 

verdwilnende stichtingen. ^-^-^—r •—--—r^.—-—-— — ~ 

De sub 1 genoerhda stichting werd opgericht Op 23 december 1983. — 

De sub 2 genoemde stichting werd opgericht bp 7 juli 1995. -—• ^—~- ——— 

De sub 3 genoemde stichting werd opgericht op 7; juli 1995: — : 

Conform artikel 2:312 van het Burgeriijk Wetbbekwordt het volgende ter kennis gebracht:— 

De statuten van de yeridjgende stichting zullen ter gelegenheid van de fusie warden gewijzigd, 

Aan geen der leden van de besturen der ondergetekenden noch aan enig .ander persoon is 

terzake van de beoogde fusie enig rechl of enige. vergoeding toegekend. 

De samenstelling van het bestuur van de varkrijgende stichting ondergaat door de beoogde 

fusie geen wijzigingen. -•—^^-.^.--.---^^-ri.—,.-„._-„..;...^' w.^. ^-...^—~.„..: 

De fmanciele gegevens van de verdwljnende stichtingen zullen vanaf 1 Januari 2007 fotaan de 

fusiedatum worden yerantwoord in de Jaarrekening 2007 van de verkrijgende stichting. 

De werkzaamheden van de verdwijnende stichtingen zullen ongewijzigd en Integraal worden 

voortgezet door dev&rkrtjgende s t i ch t i ng .—?- r~ - . -~ -¥ - . - ^ - i , ^— --^ii.^-^^^ ^ 

Hef besluit tot fusie zal op het daartoe volgens de wet geschikte tijdstip worden genomen door 

de besturen der ondergetekendem-rr—^ ; •— 

De besluiten tot hef aangaan van de fusie behoeven niet te worden goedgekeurd door een 

orgaan van de ondergetekenden of door derden^ — > — — — ' —>— • • -

Toelichting: '—-̂  • • --rr—•. r—r—^—-r , 

Het komt de ondergetekenden gewenst voor tot 66n organisatie te komen, aangezien de 

activiteiten van de drie stichtingen hetzelfde wericgebied betreffen. -— 

De besturen van de ondergetekenden zljn van oordeel dat als gevolg van de beoogde fusie hun 

instellingen, gebundeld binnen 66n organisatie, de gekwalificeerde dienstvertening optimaal 

kunnen verzorgen, hetgeen naast de kwaliteit der dienstveriening eveneens zal leiden tot een 

ttieer doelrriatlge wijze vari werken.-— — • 

Voorts kan als gevolg van de fusie de financiele administratie wofden samengevoegd en op 

meer praktlsche wijze worden ingerlcht, hetgeen zal leiden totkostenbesparing. 

Gezien het vorenstaande zijn de ondergetekenden van oordeel dat er geen Juridische of 

economische bezwaren bestaan ,tegen de voorgenomen fusie, hetgeen eveneens geldt 

wanneer deze fusie wordt bekeken vanuit financieel oogpunt" • •. —-

Hetfusievoorstel werd op twee oktober tweeduizend zeven gedeponeerd bij het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen, alwaar de genoemde stichtingen 
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zljn ingeschreven. Van de bedoelde deponering blijkt uit de aangehechte ontvangstbevestiging 
van de Kamer van Koophandel. — —̂ — 
De bedoelde deponering werd aangekondigd in NRC-Handelsblad van acht oktober 
tweeduizend zeven. Een exemplaar van de desbetreffende katern van de genoemde krant Is 

Geen der credlteuren van de genoemde stichtingen heeft, blijkens de aangehechte bevestiging 
van de Griffier van de Rechtbank te.Groningen gebruik gemaakt van het recht om in Verzet te 
komen tegen de aangekondigde fusie door binneh de wet gestelde termijn, een maand na de 
dag waarop de neder legging van het voorstel tot fusie werd aangekondigd, een daartoe 
strekkend verzoek in te dienen bij genoemde rechtbank.-— -~—^ ~-——~— 
De besturen van de genoemde stichtingen hebben besloten tot het aangaan van de fusie, en 
wel als VPlgt: ^ : r—-. rr r—r--— 

a. Omroeporgariisatie Groningen heeft op achttien decernber ̂ hveeduizend zeven besloten tot 
het aangaan van de fusie; —~- — —f~.—•— •— 
b. Oog-Radio heeft op achttien december tweeduizend zeven besloten tof het aangaan van de 

c. Oog Televisie heeft op achttien december tweeduizend zeven besloten tot het aangaan van 
de fusie. — - — T - ~ :—-—•--— r̂-̂ ,—•— — 
Van een en ander blijkt uit de aangehechte stukken. Uit gemelde stukken blijkt tevens dat hij, 
comparant, bevoegd is tot het doen verlijden van deze akte. —• —-——-— 
Conform bedoeld fusievoorstel zal de fusie op zodanige wijze geschieden dat Oog-Radio en 
bog Televisie ophouden te bestaan en dat Omroeporganisatie Groningen de verkrijgende 
stichting zal zijn, waarbij de statuten van laatstgenoemde zullen worden gewijzigd: 
De comparant veri<laarde ven/olgens ter effectuering van de hiervoor aangegeven 
beslultvormihg dat de statuten van de verkrijgende stichting na fusie lulden als volgt: 
'DEFINITIES. 
Artikel! —— 
In deze statuten wordt verstaan ondei:-
a. stichting: de hierna in artikiel 2 genoemde Stichting Omroeporganisatie Groningen;^—• 
b. directeur- hoofdredacteur; het bestuur der stichting; ——~ •.—. • 
c. raad van toezicht: de hierna In artikel 7 genoemde raad van toezicht; • • 
d. het PBO: het hierna In artikel 9 genoemde programmabeleldbepalend orgaan; 
e. statuten: de statuten der stichting; —; 

f. ondernemingsfaad, de ondememlngsraad van de stichtirtg, ingesteld {in te stellen) op grond 
van-de-wet -- '^^^—...y.^.: .-—-^.^.^ ^ — — , ^—^ 

3 a M O O A X W m V B S I W W O C 
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N A A M E N Z E T E L -

Artlkel2. — - > — - — 

De stichting draagt de naam: "Stichting Omroeporganisatie Groningen" en is gevestigd in de 

gemeente Groningen. ^—~™™ , 

Artikel 3.——— - ™ — ~ — . — w..™,™_.™. ^ . 

1. De stichting stelt zich uitsluitend, althans hoofdzakelijk ten doel, haar zendtijd in het geheel te 

gebruiken voor radio- en televisieprogramma's, die in het bijzonder betrekking hebben op de 

bevrediging van de in gemeente Groningen levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige 

en geestelijke behoeften. zodat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn, -—~ 

De stichting stelt zich tevens tot doel middels scholing en begelelding en 

werkervaringsprojecten, Individuele personen op te leiden naar betaalde functies In de audio-

visuele branche. ^ — , — ^ ™ — — ; • „ . . . . — — . . - ^ — . 

De stichting Is niet gericht op het maken van winst, doch heeft mede ten doel de voor de 

verwezenlijklng van haar doelstelling vereiste middelen bijeen te brengen. — ~ 

2. De organen van de stichting beslissen met Inachtneming van de aan hen statutair 

toegekende bevoegdheden en het overigens in de statuten bepaalde oyer de gevallen Waarin 

en de wljze waarop beschikbare middelen voor de venwezenlljking van het doel zullen worden 

3. De stichting kan trachten natuuriijke rechtspersonen bereid te vinden, zich tot het geven van 

periodieke bijdragen te verbinden.---~T 

DIRECTIE. - ~ — • —^- . ^ - - ^ — . _ . „ ^ „ ™ - ^—. -, 

Artikel 4, r- — — i . - - - — - — ^ — ;—• — 

1. De stichting kent een eenhoofdige directie: de directeur-hoofdredacteur. — — 

2. De directeur-hoofdredacteur wordt benoemd door de raad van toezicht, voor een 

zittingsperiode die in het benoemlngsbesluit wordt vastgesteld, -

3, Het salaris en de overige; arbeidsvoonwaarden van de directeur-hoofdredacteur worden 

Vastgesteld doorde raad van toezicht. —• —^-^—••—" 

4, De raad van toezicht kan de directeur-hoofdredacteur ontslaan wegens venwaarlozlng van 

zljn taak of andere gewlchtige redenen; een beslult tot ontslag kan door de raad van toezicht 

sledhts worden genomen met twee derden van de stemmen die kunnen worden uitgebracht in 

een vergadering waarin alle leden aanwezig ztjn, — — — 

Indien niet zoveel leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig zijn, dat het In de 

vorjge zin bedoelde aantal stemmen kan worden uitgebracht, wordt een tweede vergadering 

gehouden binnen dertig dagen na de eerste vergadering; In deze tweede vergadering kan 
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I: ongeacht het aantal aanwezlgen lot ontslag van een directeur-hoofdredacteur worden besloten, 

mits met tenminste twee derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, - — ^ — — — — 

5. De directeur-hoofdredacteur defungeert voorts: — ™ ... — 

t ' a. door.bedanken; ' ^ ^—^— 

• b. doordat hlJ onder curatele wordt gesteld of over hem op grond van de wet een bewindvoerder 

wordt a'angesiteld; —. ^ • ; —^—• — 

: c, doordat hij In staat van faillissement wordt verklaard, surs6ance van betaling aanvraagt of 

/ doordat de Wet op de Schuldsanering op hem van toepasslng wordt; —• 

d. doordat hij overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:298 Burgeriijk Wetboek wordt ontslagen 

door de rechtbank,-—T—^—--—• ™—,—^ ••- ^ ^— 

De directeur-hoofdredacteur die door de rechtbank wordt ontslagen kan niet opnieuw tot 

. .: directeur-hoofdredacteur worden benoemd. — .-w.^-.. . 

6. Bij ontstentenls van de directeur-hoofdredacteur is de raad van toezicht verplicht zo spoedig 

: mogelijk in de vacature te voorzien, Voor de tijd dat geen directeur-hoofdredacteur in functie is 

wijst de raad van toezicht een persoon aan die de directletaken waarneemt ~ 

: BEVOEGDHEDEN DIRECTEUR-HOOFDREDACTEUR. — 

Artikel 5. ~^—^ — — — — ^ — —-•— 

1, De raad van toezicht stelt een reglement vast waarin de taken en bevoegdheden van de 

directeur-hoofdredacteur worden vastgesteld.- — '• 

2, De directeur-hoofdredacteur heeft, onverminderd zijn opdrachten bevoegdheden als statutair 

bestuur der stichting, ondermeer tot taak: —-

a, het vaststellen casu quo wijzigen van een meerjarig beleidsplan, voorzien van een opzet ten 

I behoeve van de voor de realisering van het plan benodigde financierihg en pereonete 

b, het tijdig, zo mogelijk v66r oktober, opstellen van een begroting voor het eerstvolgende 

c, het op basis van de beleidsplannen tot stand brengen van de activiteiten van de stichting 

alsmede hel oritwikkeleri, vaststellen en uitvoeren van een yerantwoord sociaal beleid. 

3, De directeur-hoofdredacteur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten als bedoeld in 

f artikel 2:291 lid 2 van het Burgeriijk Wetboek, ——r~ •• •— 

I 4. Oe directeur-hoofdredacteur heeft de voorafgaande toestemming van de raad van toezicht 

nodig yoor besluiten strekkende tot: ^ — — — — — • — • — — — • — - — 

a. het verkrijgen, ven/reemden, bezwaren, Ixsuwen en verbouwen, huren en verhuren van 

|, teglstfrgoederen; —• ~ — ' — - — 

h b. hel voeren en het beSindigen van rechlsgedingen, met uitzondering van het in rechte • 
viasiAjSaa W O O A X W I M V S S I W W O O 
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incasseren van vorderingen, het nemen van conservatoire maatregelen en het optreden in korte 

gedingen en In belastinggeschlllen; ——— 

c, het opdragen van het beslechten van geschillen aart scheidslieden en het aangaan van 

dadlngen en compromlssen; ———• —~— 

d. het aangaan van kredletovereenkomsten met bankinslellingen; —— — 

e. het aangaan van geldleWrigen, daarin niet begrepen hel opnemen van gelden bij de bankrer 

van de stichting binnen de grenzen van het overeengekomen krediet; - — —̂ 

f. het vestlgen van een beperkt recht op vermogensrechten en roerende zaken; — 

g. het verienen van procuratie; — — —'-~ 

h. het verblnden van de stichting als borg of op andere wijze voor de verplichtingen van derden; 

L het aangaan van overeenkomsten betreffende de sarhenwertdng met of het deelnemen in 

andere rebhtspersonen, alsmede het aanbrengen van wijzigingen In en/of het beSlndigen Van 

zodanige overeenkomsten; „ * — - — 

J, in het algemeen alle handelingen waarvan het onderwerp de som of de waarde van het door 

de (Bad van toezicht vastte stellen bedrag te boven gaat,-— ~— 

4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid. kan de raad van toezicht besluiten dat bepaalde 

andere^ nauwkeurig omschreven. bestuursbesluiten eveneens de voorafgaande goedkeuring 

van de raad van toezicht behoeven. ™ . ^ . _ , « - . — — _ 

Tevens kan de raad ,van toezicht bepaalde categoriegn van bestuursbesluiten waarvoor 

krachtens lid 3 goedkeuring vereist is, voor bepaalde of onbepaalde lljd van het desbetreffende 

goedkeuringsvereiste uitzonderen, -f—'-̂  ' — — " — '— 

5. Ieder beslult tot uitbreiding of beperking Van de goedkeuringsvereisten uit hoofde van het 

vorige ltd zal onverwijid aan de directeur-hoofdredacteur worden meegedeeld,—^ — 

6. De directeur-hoofdredacteur is gehouden tijdig alle Inlichtingen en gegevens te verschaffen 

aande raad van toezicht, opdat deze zljn taak behooriljk kan vervullen. 

VERTEGENWOORDIGING. — .-^ —>-—— •• 

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de directeur-hoofdredacteur. ̂  

2. De directeur-hoofdredacteur kan aan personen In dienst van de stichting volledige of 

beperkte pnjcuratie verienen.-— 

3. Ingeval van een tegenstrijdig belang tussen de directeur-hoofdredacteur en de stichting, wijst 

de raad van toezicht een persoon aan die de stichting vertegenwoordigt. 

RAAD VAN TOEZICHT. —— ~ 

Artikel ?. — •- . ™ _™ 

l,f De sttc*iting kent een raad van toezicht, bestaande uit ten minste drie en ten hoogste zeven 
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leden. De raad van toezicht bepaalt het aantal leden.--^ 

2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezfcht zelve; — 

a. 66n lid wordt benoemd op voordracht van de ondememlngsraad;—^ -— 

b. de overige leden worden benoemd door de raad van toezicht zelve. • 

3, Bij de samenstelling van de raad van toezicht dient er naar te worden gestreefd ze bestaat uit 

personen die op grond van persoonlijke bekwaamheld en maatschappelijke en^artng geacht 

kunnen worden de hierna in lid 7 bedoelde taken van de raad te kunnen uitvoeren; voorts dient 

In de raad diverslteit van deskundigheid aanwezig te zljn, met name op financieel-economisch, 

organisatorisch en arbeidsrechtelljk gebied. —~ 

4, Uitgesloten van het lidmaatschap van de raad van toezicht zljn:—- ~ — 

a. zij die zelf of wier echtgenoot of een levenspartner in dienst zijn van de stichting, met haar 

een zakelijke relatie onderhouden;—— .-—^ -r-—— — 

b. leden van het PBO. r——-— —— 

Indien 66n van de situaties zich gaat voordoen met betrekking tot een zittend lid Van de raad 

van toezicht, defungeert hij In de eerstvolgende vergadering.— --^ • 

5, De zittingsperiode van de leden Van ds raad van toezicht bedraagt vijf jaren. Aftreden vindl 

plaats overeenkomstig een door de raad van toezicht op te stellen rooster, Aftredehden zijn 

terstond herbenoembaar, Een lid van de raad van toezicht kan niet voor meer dan twee 

aan^engesloten zittingsperioden deel uitmaken van de raad van toezicht. ^ 

6, Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt in de situaties omschreven In artikel 4 lid 

Voorts kan een lid van de raad van toezicht in het belang van de stichting door de raad van 

toezicht worden ontslagen. Een besluit tot ontslag dient te worden genomen met algemene 

stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig zijn, met dien 

verstande dat de aanwezigheid van het betrokken lid nlel is Vereist en dat zljn stem niet wordt 

meegerekend. Het betrokken Hd wordt in de gelegenheid gesteld zich In de raad van toezicht te 

verdedigen en zich desgewenst door een raadsman te doen bljstaan. — ••— 

Een lid van de read van toezicht kan in het belang van de stichting door de raad worden 

geschorst. met dien verstande dat Indien een beslult tot schorslng niet binnen twee maanden 

wordt gevolgd door een beslult tot ontslag, de schorslng van rechtswege is opgeheven, Voor 

een beslult tot schorsing gelden dezelfde eisen als voor een besluit tot on ts lag . -———-—-

7, De /aad van toezicht heeft tot taak de uitoefening van de hem in de statuten toegekende 

bevoegdheden; hij adviseert en stimuleert yoorfs de directeur-hoofdredacteur, desgevraagd of 

uit eigSn beweging, en houdt toezicht op het beleid en het functioneren van de directeur-

hoofdredacteur. r— - ~ -r- r-̂ . i™..,-™—..--,. . _ 

viaauM[:3a B D D A xvvmvBsi iNwoc 
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VERGADERINGEN. — 

Artikel 8 . - — — — - r -

1. De raad van toezicht vergadert zo dikwiJIs de voorzitter of twee leden of de directeur-
hoofdredacteur dit wenselijk acht(en), doch tenminste. twee maal per Jaar, met dien verstande 
dat telkenjare voor 66n april de Jaarvergadering moet worden gehouden waarin de Jaarrekening 
betreffende het verstreken boekjaar v/ordt behandeld, ™ — 
2. De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk, De termijn van oproeplng bedraagt 
tenminste zeven dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet 
meegerekend, -— • T— • 
BIj de oproeping worden de te behandelen onden/verpen venneld, -—̂— • — 
3. De vergaderingen worden gepresldeerd door de voorzitter of bij diens ontstentenls of 
afweZigheid door zijn plaatsvervanger, met dien verstande dat Ingeval van ook diens 
ontstentenls of afwezigheid de vergadering zelf in haar leiding voorziet,' — • 
4. Elk lid van de raad van toezicht heeft 66n stem. • ———~— 
5. A|ie besluiten worden, voorzover in de statuten niet anders Is bepaald, genomen met gewone 
meerderheid der uitgebrachte stemmen. ——••—-~ — —~-— 
6. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk,— * 
Of .eeh -stemming personen of zaken betreft wordt ultgemaakt door de voorzitter der 
vergadering.-̂ -̂ — -——-—-—-r—r —•—••——~—. —r— 
7. ̂BiJ staking van stemmen over zaken Is het voorstel verworpen,*-— -~ 
8. Bij staking van stemmen over personen beslist hel lot, ---^ 

9, Blanco stemmen en ongeldige' stemmen, ter beoor<ieiing van de voorzitter der 
desbetreffende vergadering, worden geacht niet te zljn uitgebracht. —— 
10, Besluitvonning doorde raad van toezicht kan ook op andere wijze geschieden dan door het 
houden van een vergadering, met dien verstande dat geen besluit zal worden geacht te zljn 
genomen . indien niet alle leden van .de raad van toezicht zich schriftelijk voor hel voorstel 
hebben uitgesproken. . •• 

Zodanigebeslullen Worden aan de notulen toegevoegd.---—•'^-'f—-— •-'^ 
11. De directeur-hoofdr(3dacieur vVoont de vergaderingen van de raad van toezicht bij en heeft 
daarin een adviserende stem. De raad van toezicht kan met betrekking tot eeh Vergadering 
besluiten dat de directeur-hoofdredacteur die vergadering niet zal bljwonen. ———;—--^ 

Artikel 9. • ^— —~r-^- -^-—-——^— — 

1; Het PBO tell tenminste zeven en maximaal vijftfen leden. De leden van het PBO dienen 
woonachtig te zijn in de gemeente Groningen en/of wertaaam te zijn In de gemeente 
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Groningen. De samenstelling van het PBO dient zodanig te zijn, dat het representatief is voor 

de belangrijkste In het verzorglngsgebied voorkomende maatschappelijke, culturele, 

godsdienstige en geestelijke stromingen, zOdat een programma kan worden verzorgd wat 

voorziet in de bevrediging van de behoeften van deze stromingen. De directeur-hoofdredacteur 

streeft er naar dat maatschappelijke zorg en welzijn, kunst en cultuur, keri<genootschappen en 

genootschappen op geestelijke grondslag, ondenA/ijs en educatie, werkgevers en werknemers, 

landbouw, etnische en culturele minderheden en sport en recreatie In het PBO zljn 

vertegenwoordigd,—^—•. — ••——r—— •. --^ . 

2, De ledeh van hel PBO worden op bindende voordracht van de directeur-hoofdredacteur 

benoemd door het College van Burgemeesteren Wethouders van de gemeente Groningen. De 

directeur-hoofdredacleur stelt de raad van toezicht In kennis van de door hem gedane 

voordracht(en). De directeur-hoofdredacteur draagt bij het doen van voordrachten zorg voor 

voldoende .representativiteit als bedoeld in het voorgaande lid. Gestreefd wordt naar een 

eyehwichtlge samenstelling van het PBO. —• —^ r-

3i Vacatures in hel PBO dienen binnen zes maanden na ontstaan te worden ven/uld. 

4.; De voorzitter en de secretaris worden op bindende voordracht van de directeur-

hoofdredacteur in functie benoemd door het College Burgemeester en Wethouders van de 

:gemeehte:Groningen.~^-"r—--— -r— -•^•^— ^ , 

5, De samenstelling van het PBO wordt nader geregeld In een reglement, vast te stellen door de 

directeur-tioofdredacteur, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toeZtcht.—-——r-.—-

6, Uitgesloten Van het lidmaatschap van het PBO zijn: ^— — 

a. de leden van het college van Burgemeester en Wethouders en de raad van de gemeente 

; b. medewerk(st)ers van de stichting; .—_. . . „ .__— 

c. leden van de raad van toezicht van de stichting. — ---̂  — 

Indien 6en van de situaties zich gaat vbordoen met betrekking tot een zittend lid van het PBO, 

gefungeerd hij in de eerst volgende vergadering. T - — « — - — 

7. Leden van het PBO hebbert zitting voor eeh perlode van ten hoogste vier Jaar, Zij .treden af 

volgens een daartoe door het PBO opgemaakt rooster van aftreden. Aftredehde leden van het 

PBO zijn ten hoogste i§§n maal herkiesbaar voor een tweede periode.— 

TAAK PBO. - r - r - - ^ ^_ ^ . 

Het PBO heeft tot taak: — - — - — - r - — ^ , 

1. het programmabeleid te bepalen; — ™ 

2. het toetsen =van de programma's van OOG aan het door het PBO vastgestelde 

Via3i^t 3a y o o A x v v m v s s i w w o o 
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programmastatuut; r ^ 

3. het doen van voorstellen aan de directeur-hoofdredacteur terzake van de programmering; 

4. het aanbieden van een Jaarverslag aan het bestuur. Goedkeuring van het jaarverslag door 

hel bestuur geldt als d^charge van het door de raad gevoerde beleid. 

WERKWIJZE PBO. — ~ . ^ — 

ArtikeMl: . — — . 

1. Het PBO stelt een reglement op, welke wordt goedgekeurd door de raad van toezicht, -——-

2, De voorzitter van de raad van toezicht kan de vergaderingen van het PBO als waarnemer 

3. Hel PBO vergadert zo dikvwjis de voorzitter van het PBO of drie andere leden dit nodig 

achter), met een minimurh van vier keer per jaar. —r—•.— • 

4, De vergaderingen van het PBO worden bijgewoond door de hoofdredacteur, die In deze 

vergaderingen een adviserende stem heeft eh zich kan laten bljstaan casu quo vervangen door 

een terzake deskundige. ̂  •- — ^ 

MIDDELEN. . . •. ^— 

De friiddelen der stichting bestaan uit:- — ~ - — : •̂ "̂  —-r—— 

a, vergoedlngen voor bewezen diensten en verrichte weri<zaamheden>- --

b, 'subsidies;- ~ 

c, schenkingen; — 

d, erfstelllngen en legaten; - — - — — ^ ™ „ . ™ . . . : _ . . ^ — : — ; 

e, overige middeie^^— 

BOEKJAAR E N BEHEER PER MIDDELEN. • 

1, De directeur-hoofdredacteur is verplicht van de vermogenstoestand der stichting en van alles 

betreffende haar werkzaamheden, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op 

zodarilge ;wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en 

andere. gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te alien tijde de rechten en 

verpllchtingeri van de stichting kunnen worden gekend. — — ~ 

2, Het boekjaar der stichting loopt van 66n januari tot en met 66n en dertig december. — 

3, De directeur-hoofdredacteur stelt telkenjare voor 66n april de jaarrekening, met toelichting, 

betreffende het verstreken boekjaar op, alsmede hel Jaarverslag. -

4, De raad van toezicht benoemt Jaariljks een (register-)accouritant die de jaarrekening 

controleert en van zljn bevindingen verslag uitbrengt 

5, In .de.jaariijks voor 66n april te houden vergadering van d6 raad van toezicht wordt de door 
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de directeur-hoofdredacteur ppgemaakte en ondertekende jaarrekerilng ter goedkeuring 

voorgelegd.^—^- r—-.- — - ~ — . - — r - —: r-r-

6. Goedkeuring zonder voorbehoud der jaarrekening door de raad van toezicht betekent dat de 

jaarrekening is vastgesteld. -r 

Goedkeuring van de Jaarrekening strekt aan de directeurrhoofdredacteur tot d^charge voor het 

behooriljk nakomen van de verplichtingen tegenover de stichting over het verstreken tjoekjaar, 

voorzover van een en ander uit de Jaarrekening blijkt, • .-.—-— : — 

De jaarrekening wordt ten bewijze van haar vaststelling en goedkeuring getekend door de 

directeur-hoofdredacteur en door de voorzitter van de raad van toezicht. 

7. De directeur-hoofdredacleur stelt vopr 66n oktober de begroting voor het volgende Jaar op.— 

De opgeslelde begroting wordt ter goedkeuring aan de raad van toezicht voorgelegd. — 

8. Indien door tussentijds gewijzigde omstandigheden de directeur-hoofdredacteur het 

noodzakelijk oordeelt de begroting aan te vulien of te wijzigen, behoeft deze aanvulling of 

wijziging eveneens de goedkeuring van de raad van toezicht ~ 

REGLEMENTfEN^. — 

Artikel 14. — 

1, De directeur-hoofdredacteur stelt ter nadere uitwerking van de statuten de daarin 

voorgeschreven reglementen vast en kan ook verder in een huishoudeiijk reglement regels 

stellen die naar haar oordeel van betekenis zijn voor het functioneren van de stichting en haar 

organert.— r ^—^ ^ ^-

2. Elk reglement behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.-—-—• 

STATUTENWIJZIGING. — — , 

Artikel 15. : :—-. 

In de statuten kan slechts wijzigirig worden aangebracht krachtens een daartoe strekkend 

besluit van de raad van toezicht; artikel 4 lid 4 van de statuten is op de desbetreffende 

besluitvorming van overeenkomstige toepasslng. —--— • 

1. Voor een besluit tot ontbinding geldt al hetgeen In artikel 15 is bepaald voor een besluit lot 

statutenwijziging. ™ ~ ^— ^ — 

2. De liquidatle geschiedt door de daartoe door de raad van toezicht aangewezene{n). — ~ - — 

3. Een .eventueel batig saldo, resterende na liquidatle, zal na toestemming van de provinciate 

bVerheid, worden bestemd Voor Omroepdoeleinden Welke dienslig zljn aan de gemeente 

Groningen en die zO nauw mogelijk aansjuiten bij de doelstelling van de stichting.---

Artikel 17. ^ •—• ^ r— 

^ a fctoDA xvvmvssi iNiAioa 
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In gevallen waarin de statuten of het (de) reglement(en) nfet voorzien, beslist de raad van 

toezicht, gehoord de directeur-hoofdredacteur," ~ 

Ven/olgens verklaarde de comparant hierbij de fusie tot stand te brengen, op grond waarvan, te 

rekenen met ingang van de dag na heden, de fusie van kracht wordt en Oog-Radio en Oog 

Televisie niet ingang van de dag na heden, ophouden te bestaan. ^—" — — 

Op grond van het totstandkomen van de fusie wordt het vermogen van Oog-Radio en Oog 

Televisie conform artikel 2:309 van het Burgeriijk Wetboek onder algemene titel verkregen door 

Omroeporganisatie Groningen, waarvoor de comparant verklaarde, voor zover dit rechlens 

noodzakelijk mocht zijn, dit vermogen te aanvaarden, — — 

Voorts verklaarde de comparant: ^ ~ - '—r—--^-.— 

1. De verkrijgende stichting ts volledig bekend met de omVang, samenstelling en waarde van 

het op grond van Je fusie door haar verkregen vermogen, Een nadere omschrijving wordt niet 

verlangd; dit geldt uiteraard ook voor de lopende cont(r)acten. ~- — r - — T — 

2. Conform hef-fusievoorstel zullen de financiele gegevens van de verdwijnende stichtingen 

vanaf 6§n januari tweeduizend zeven worden veranlwoord In de Jaairekening van de 

3. De huidige leden van het bestuur zullen na de fusie fungeren als leden van de raad van 

toezicht. De comparant, fungeert na de fusie als directeur-hoofdredacteur.— -..™™ 

4. De kosten van de fusie zijn voor rekening van de verkrijgende stichting. ——^ -~ 

5. Partijen doen afstand van het recht tot het vorderen van ontbinding of vernieliging van de 

overeenkomst tot fusie en de fusiehandellng zelve, uit welken hoofde ook. — 

Tenslotte verklaarde de comparant: — —'— 

a. Een afschrift van de onderhavige akte zal worden gepubllceerd en Ingeschreven daar waar 

de wet dit.eist. — .— • — "—•— 

b. Het adres van de verkrijgende stichting is: 9717 KZ Groningen, Akkerstraat 95, 

c. Ter uitvoering dezer wordt woonplaats gekozen ten kantore van de notaris, bewaarder van 

De comparant Is aan mij, notaris, bekend. — 

Waarvan akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. 

Na zakelijke opgave van de Inhoud van de akte aan de comparant en een toelichting daarop 

heeft deze vef-klaard tijdig voor het vertijden van de inhoud van de akte te hebben kennis 

genomen en op volledige vooriezing van de akte geen prlJs te stellen, — 

Vervolgens is deze akte, na beperkte vooriezing, door de comparant en mij, notaris, 

ondertekend, —— —™~-

- Volgt ondertekening. — — 
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De ondergetekende, mr. Meinette Petra Venema, kandidaat-notaris, waarneemster van mr, drs. 

Fokko Aleid Keuning, notaris te Groningen, ten overstaan van wie de vorenstaande akte werd 

verieden, verklaart. dat haar is gebleken dat terzake van de in de vorenstaande akte vervatte fusie 

de vormvoorschriften in acht zijn genomen voor alle besluiten die de wet en de statuten voor het 

tot stand komen van de ftjsie vereisen en dat voor het overige de daarvoor in de wet en in de 

slatuten gegeven voorschriften zijn nageleefd. — —— 

Volgt ondertekening. -• 
VOOR AFSCHRIFT: 

0KJI. t/V\'-

V i a a i ^ i 3 C W D D A i V V m V B S I W W D O • • 
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Plas & Bossinade Avocaten en Notarissen 
T.a.v. Eveline Pfeiffer 
Postbus 1389 
9701 BJ GRONINGEN 

»• KANTOOR iSRONlNQEN 
. LeoNAtiDSPniNekftLAAN IS 

TOSTBUS 134,. 9700 AC QflOmuasN 

T (OSO) 520 68 88 K(050) 526 48 52 

>• KANjOOft VEBNDAM 
pmrefi SNeeuwpLem iZ 
POSTBUS S, 9640 AA ifSENOAM 
T (OB0) 820 sa 88 F.(0598) 616 325 

OATVU 

2 oktober 2007 
oossieRtwuuen jeieFOON'iuuuEH 

41013274/41010513/4101327 050-5205888 

Geachte mewouw Pfeiffer, 

Op 2 oktober 2007 is ten kantore van het Handelsregister te Groningen gedeponeerd: 

een voorstel tot fiisie en de overige stukken als bedoeld in artikel 314, lid 1 boek 2, 
Burgeriijk Wetboek met betrekldng hebbende op: 
Stichting Omroeporganisatie Groningen als verkrijgende rechtspersoon en Stichting Oog-Radio 
en Stichting Oog Televisie Weik- en Leerproject als verdwijnende rephtspereonen. 

Boverigenoenide stukken liggen vanaf 2 oktober 2007 voor een ieder ter inzage bij het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Groningen te GroningeQ. 

M e t ' ^ l l ^ j k e groet, 
KamfaivapiKbdl̂ ^^ Qrbningi en 

MevroiIw\i,.JJM[. Kroon 
Registratie; & Voorlichting 

BitaasiAnts 
posmiftmeao 
AailAim>S7M47.i29 
eiae7.ft63.9S8 

6ao6-ii3*ss73(to.7opmmiim) 

viq^jAj 3 a 2d OOA xwmvsBiiAji/<ra'J!f°"^^^^"~'"*''«^ 
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Uittreksel uit de notulen van'le vergadering van het bestuur van de Stichting Omroeporganisatie 
gehouden aldaar op 18 december 2007 

De voorzitter stelt aan de orde de fusie tussen de Stichting Omroep Organisatie Groningen, gevestigd 
in de gemeente Groningen, de Stichting OOG-Radio, gevestigd te Groningen en Stichting OOG 
Televisie Werk- en Leerproject, gevestigd te Groningen. 
Het fusievoorstel is gedeponeerd overeenkomstig de wet; van de zijde van de credlteuren werd geen 
bezwaar ingediend, hetgeen werd bevestigd door de griffie van de rechtbank. 
Vervolgens wordt met algemene stemmen formeel besloten tot het realiseren van de bedoelde fiisie en 
wordt aan de heer Jan Evert Janse, wonende te 9724 EL Groningen, Kwintlaan 23, geboren te's-
Gravenhage op zes en twintig September negentienhonderd zes eii vijftig, de bevoegdheid verieend ter 
uitvoering van gemeld besluit de fusieakte te tekenen en terzake als voormeld die relevante 
handelingen te verrichten. 

naam 

voor afschrift 

naam: 

naam: naam: 

naam; 

* • • / " ,t naam :..M..T!.Htitlt. 
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akte non-verzet 
RECHTBANK GRONINGEN 

Sector Civielrecht 

Nummer: 07 / 89 . w " 

De griffier van de rechtbank te Groningen; 

Gezien het schrijvrai met bijlagen van mr. F.A. Keuning, notaris te Groningen, ontvangen ter 
griffie op 9 november 2007: 

O V E R W E E G T : 

1. De rechtspersonen: 

Stichting Omroeporganisatie Groningen, gevestigd te 9717 KZ Gioningea, 
Akkerstraat 95, 
en 
Stichting Oog-Radio, gevestigd te 9717 KZ Groningen, Akkerstraat 95, 
en . 
Stichting Oog Televisie Werk-en Leerproject, gevestigd te 9717 KZ Groningen, 
Akkerstraat 95, 
hebben een voorstel gedaan tot een fusie; 

2. Voormeld voorstel tot fusie is iiedergelegd ten kantore van het Handelsregister bij 
de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de provincie Groningen fe Groniiigen, 
dd. 2 oktober 2007; 

3. Van die nederlegging is aankondiging gedaan in het dagblad NRG Handelsblad van 
8 oktober 2007; 

4. Tot een maand na de dag waarop de fusereUde rechfsp^onen de nederlegguig van het 
voorstel tot fusie hebben aangekondigd, kan iedere schuldeiser door een verzoekschrift 
bij de rechtbank, tegen het voorstel tot fiisie in verzet komen inet vermelding van de 
waarborg die woidt verlangd. 

V E R K L A A R T : 

dat binnen de daartoe gestelde wettelijke tetmijn geen verzoekschrift is binnengekomen zoals 
hierbovea onder 4. omschreven. 

^ningen, 9 november 2007 
iffier, 

I ffj-%St|£\^ I Vfior kopie confofm 
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de Volkskrant 

l l 1 1 & 1 1 

NRC Handelsblad 

l l 1 1 & 1 1 
Trouw 

a Postbus 1518,1000 BM Amsterdam 
#1.10201665 8 6 86 fax [0201 564 33 46 
"M E-mail: 1in3minl@pcmuitgevers.nl 
JL : 

•PRACTITIONER 
SystemischWerk. 
b'bonersdiezich 
ilenoppersoonlij<e 

-j^.teamontwlkkelingof 
'Smap. Locatie Leiden. 

Peidingen071-S234 
r.ptatafoundallonnl 

Onuilgepakle vertiuisdozen? 
Get Organized Training® 
Telefoon (030) 688 10 61 
www.getorgahized.n! 

Meleenl-in-SMINIbereiktude 
lezersvandeVolksk{aht,NRO 
HandelsWad enTrouw, 

"iHPRIJSdoorhoge 
r#«s!T,k.gevr.gouden. 
i;Ja Kruperranden e. a 

j-S#wzilV,munten; 
i'^SiilverenBoud als-
S«sntenverzamelingen 
"• "TsGarderen 

j1955IWNVMH. 

Bentuabonnee? 
Plaats dan een advertentie 

met 50% korting*. 
Interesse? 

Gel snel 020 665 8686. 
'nIet-zakelijKe advert««rcl9rs 

'.soneel 

WenimWUSTEB 
(iaren70) 
TgN, Aanmelden 
kan via 
rtotelfilms,nl 

Wiltuadverterenlnde1-ln-3 
MINI?Beldan020-66S8686 
envraagdlrecldefolderaan 
metdeterieverienalle 
advertentiemogelijkheden. 

topers {20-40 uur) 
'fy^efonlsche acqulsitle, 

'sverdiensten. 
k:02068450S0. 

Wsueenbewiisnummervan 
uwl -In-aMINlwIitontvangen 
rnaaktuditdanKenbaai'bljde 
o^avevanuwadvertenOe. 

eURAQAO Radiodiagnostlsche 
aborahten + ICU /CCD verpl. 

teinsl Wil bieden de fnogeliJkheW orti zowet voor een 
p voor een langere tijd naar Curacao te komen, 

nu en voer op een sollteftaaegesprek, 
lijk 18 oktober je soHicitaliebrief en C.V, naar 
isWInIek.com en voer op 11 of 19 of 22 oktc*er een 
jesprdd Meer InformaUe over hel ziekenhuis is te 

1^ www,taamsklln(ek,corn. tel.; 0059 99 7365466, 

titinlactadveftenties 

Hallo Femke. 33 jaar. Leuke 
reactie opmijn adv. d.d. 15-9. 
HelaaszonderadresofteL.nr. 
WiliiJmlieVenbellen?T^. 
08-12889190. 

Onroerend Goed 

Voormallgbankgetwuwinde 
bQllensIreek.Zeergeschlkt 
voofLUXEkantodrofwinkel, 
Tel,0252-212595/210967, 

Willuadverterenindel in-a 
t.1INI?Beldan020-6558686 
envraagdirectdeloldetaan 
met de tarieven en all e 
advertentiemogelijkheden. 

Alsueenbewilsnummervan 
uw 1 -in-3 MINlwilt ontvangen 
maaktuditdankenbaarbijde 
opgavevanuwadvertentle. 

Vakantie 

Eiiropa , 

;De navotgonde sttehlingen: 
: i , stichting Omroeporgani
satie Groningen, gevestigd le 
i9717 KZ Groningen, Akker
straat 95, ingeschreven In het 
^handelsregister onder nummer 
141010513; 
'2. Stichting Oog-Fladio, 
-gevestigd te 9717 KZ Gronin
gen, Al<kerstfaat 95, inge
schreven in bei handels
register onder nummer 
:41013274; 
[3. Stichting Oog Televisie 
Werk- en Leerproject. geves 
itigd te 9717 KZ Groningen, 
•Akkerstraat 95, ingeschreven 
In het handeisreglster onder 
nummer 41013273; 
zijn voomemens een lusie aan 
te gaan cf, art, 2:309 e v, BW, 
Ten kantore van voornoemde 
sHchllngen en ten kantore van 
het handelsregister bij de 
Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor Groningen, zijn 
neergelegd het voorstel tot 
[fusie met de overde door de 
"wet voorgeschreven stukken. 

Chaleautehuurvoor vrienden, 
familieofzakeliik.Prachtige 
omg.voorweeKendsofweken. 
www.chateaudembiy.coffl 
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Uittreksel Handelsregister 
Kamer van Koophandel 

hsort bij 

Doc, nr.;^) 

KvK-nummer 41010513 

Pagina 1 (van 2) 

Rechtspersoon 
RSIN 
Rechtsvorm 
Statutaire naairt 
Statutaire zetel 
Bezoekadres 
Postadres 
Telefootinummer 
Faxnumnner 
Internetadres 
E-mailadres 
Datum akte van oprichting 
Datum akte laatste statutenwi|ziglng 
Datum laatste statutenwi|ziging 
Activiteiten 

Bestuurder 
Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Datum in functie 
Titel 
Bevoegdheid 

Commlssarlssen 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Datum in functie 
Titel 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Datum in functie 
Titel 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Datum In functie 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 

Deze Insclirijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel Noord-Nederland 

007239968 
Stichting 
Stichting Omroeporganisatie Groningen 
Gemeente Groningen 
Akkerstraat 95, 9717KZ Groningen 
Postbus 1316.9701BH Groningen 
0505717100 
0505716644 
www.oogtv.nl 
info@oogtv,nl 
23-12-1983 
31-12-2007 
01-01-2008 
SBI-code: 6010 - Radio-omroepen 
Omroeporganlsaties 

Janse, Jan Evert 
26-09-1956, 's-Gravenhage 
01-01-2008 
Directeur-hoofdredacteur 
Alleen/zelfstandig bevoegd 

Koops, Klaas Harm 
10-03-1950, Amsterdam 
01-09-2008 
Voorzitter van de Raad van Toezicht 

Helfrlch, Thijs 
09-02-1960, JVleppel 
OMO-2008 
Lid van de Raad van Toezicht 

Heres, Ruurd Harm 
29-07-1946, Ubach over Worms 
01-10-2010 (datum registratie: 16-12-2013) 

van der Wel] - Drent, Johanna IViartine 
16-06-1969, Assen 

•Waarmerk 
KvK.' 

Dit uittreksel Is gev«armerkt met een digitate handtekening en ts een officieel bewijs van inschrilvlng In i 
het Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren. Meer informatie i 
hierover vindt u op ww.kvk.nl/egd. Oe Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te i 
gebruiken zodat de integritelt van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar bti|ft. ( 
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Uittreksel Handelsregister 
Kamer van Koophandel 

KvK-nummer 41010513 

Pagina 2 (van 2) 

Datum in functie 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Datum in functie 

01-11-2012 (datum registratie: 16-12-2013) 

Zeldenrust, DouweAge 
28-02-1970, Gaasterland 
01-11-2012 (datum registratie: 16-12-2013) 

Woerden, 19-12-2013. Uittreksel is vervaardigd om 11.16 uur. 

W a a r m e r k uittreksel is gewaarmerkt met een dlgitale handtekening en Is een officieel bewijs van Inschrijving in 
\f.fU Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren. Meer informatie 
''^ hierovervindtu opwww.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te 

} gebmiken zodat de Integrlteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft. 
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23 april 2014 
Nr. 6g 
Advies Commissariaat toewijzing zendtijd. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 maart 2014 
(GR 14.4293919); 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. het Commissariaat voor de Media positief te adviseren over toewijzing van zendtijd aan 

Stichting Omroep Organisatie Groningen (OOG) voor de periode 22 juni 2014 tot en 
met 21 juni 2019; 

II.  de brief hierover aan het Commissariaat te versturen. 
 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 23 april 2014. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. R.L. (Ruud) Vreeman 
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Raadsvoorste l Gemeente 

\jronfngen 

Registratienr. 418 52 88 

Datum raadsvergadering 23-04-2014 Datum B&W besluit 25 -03-2014 

Raadscommissie B&V Portefeuillehouder Van Keulen 

Datum raadscommissie 16-04-2014 Steller 

Bijiagen 

B. Karsens/ 
G. Lieffering 

Telefoon 050-3671111 

E-mail Gerrit.lieffering 
@groningen.nl 

Onderwerp 

AanvuUend krediet afwikkeling schade(claim) Damsterdiepgarage 
Concept raadsbesluit -

De raad besluit: 
I . voor project bouwexploitatie parkeergarage Damsterdiep voor het jaar 2014 een aanvullend 

krediet beschikbaar te stellen van € 4.700.000,- voor de afwikkeling van de schade(claim). 
Het totaal beschikbare gestelde krediet komt daarmee uit op € 41.481.954,— ; 

II . dit aanvullende krediet van € 4.700.000,- is reeds gedekt uit de incidenteel beschikbare 
gestelde extra beleidsmiddelen 2013 van € 4.200.000,- (begroting 2013) en uit de Algemene 
Egalisatie Reserve van € 500.000,— (rekening 2012); 

III . de gemeentebegroting 2014 te wijzigen. 
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(Publieks-)samenvatting 

In febmari 2013 is de raad per brief geinformeerd over de afhandeling van de schade(claim) 
voorvloeiend uit technische problemen bij de Damsterdiepgarage. Het nadeel van € 4,7 min is 
vervolgens gedekt uit de incidenteel beschikbare gestelde extra beleidsmiddelen 2013 (begroting 
2013) en uit de Algemene Egalisatie Reserve (rekening 2012). Gezien de voorgaande besluiten van 
de raad betreft het hier een financieel-technische kredietaanvraag. 

Inleiding 

Conform de geldende regels wordt voorgesteld een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de 
afwikkeling van de schade(claim) Damsterdiepgarage. 

Beoogd resultaat 

Door een aanvullend krediet beschikbaar te stellen wordt voldaan aan de financiele spelregels en kan 
vervolgens de financiele afronding plaatsvinden (slotcalculatie). 

Kader 

Na de uitspraak van de Raad van Arbitrage in het conflict met de aannemer over de oorzaken van de 
vertraging bent u geinformeerd (RO 13.3453317: Onderhandelingsresultaat claim Damsterdiep 
parkeergarage) over de hoogte van de schadevergoeding en de financiele afwikkeling. 

Het nadeel van € 4,7 min, inclusief o.a. de inschatting van het eigen risico voor de schades aan de 
belendende panden, is gedekt uit de incidenteel beschikbare gestelde extra beleidsmiddelen 2013 
(begroting 2013) en uit de Algemene Egalisatie Reserve (rekening 2012). 

Argumenten/afwegingen 

Zie kader. 

Financiele consequenties 

Gezien de eerdere besluiten van uw raad, betreft het hier een financieel-technische kredietaanvraag. 
Dit wordt hiema door ons kort toegelicht. 

Op 28 maart 2012 heeft uw raad de herziene bouwexploitatie van de parkeergarage Damsterdiep 
vastgesteld, waarbij de totale kosten zijn bepaald op € 41.216.954,-. De kosten zijn als volgt gedekt: 
1. Reserve Grondzaken 2010: €1.900.000, -; 
2. Bijdrage parkeer exploitatie: € 39.316.954,—. 
Het totaal beschikbaar gestelde netto krediet komt uit op € 36.781.954,- en is gelijk aan de totale 
kosten van de bouwexploitatie exclusief de grondkosten en bijdragen van derden. 

Vervolgens is voor de afwikkeling van de schade(claim) aanvullend een bedrag van € 4.700.000,— 
beschikbaar gesteld uit de incidenteel beschikbare gestelde extra beleidsmiddelen 2013 van 
€ 4.200.000,- (begroting 2013) en uit de Algemene Egalisatie Reserve van € 500.000,- (rekening 
2012). Voorgesteld wordt nu om daadwerkelijk het beschikbare krediet met € 4.700.000,— te 
verhogen voor de afwikkeling. Het totale krediet komt daarmee uit op € 41.481.954,-. 
In de slotcalculatie wordt uitgebreid stilgestaan bij de financiele afwikkeling. Aan de slotcalculatie 
wordt inmiddels gewerkt en deze zal u spoedig na de toekeiming van dit aanvullend krediet worden 
aangeboden. 
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Begrotingswijziging 

Begrotingswijziging \oor investeringskrediet 
AAvikke ling s chade (claim) Dams te rdle pgarage. 
Betrokken dienst(en) 
; Soort wijziging 
i Tijdsplanning krediet 

RO/EZ 
uittrekken investeringskrediet 

2014; 

ifinaniieljeibe:gi«tinpwife 
i 7.4 Parkeerbedrijf 

. ife'n^*M#s?Makomsten 
4.700; 4.700 

Saldo 
Oi 

Totalen begrotingswijziging 4.700i 4.7001 0 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burge: 
dr. R.L 

de secretaris, 
drs. M.A. (Maarten) Ruys 
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23 april 2014 
Nr. 6h. 
Aanvullend krediet afwikkeling schade(claim) Damsterdiepgarage. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 maart 2014 
(GR 14.4292121); 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. voor project bouwexploitatie parkeergarage Damsterdiep voor het jaar 2014 een 

aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 4.700.000,-- voor de afwikkeling van de 
schade(claim).  
Het totaal beschikbare gestelde krediet komt daarmee uit op € 41.481.954,-- ; 

II.  dit aanvullende krediet van € 4.700.000,--  is reeds gedekt uit de incidenteel beschikbare 
gestelde extra beleidsmiddelen 2013 van € 4.200.000,-- (begroting 2013) en uit de 
Algemene Egalisatie Reserve van € 500.000,-- (rekening 2012); 

III.  de gemeentebegroting 2014 te wijzigen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 23 april 2014. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. R.L. (Ruud) Vreeman 
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Raadsvoorstel 
Gemeente 

yjroningen 

Datum raadsvergadering 

Raadscommlssle 

Datum raadscommissie 

Beheer en Verkeer 

Bijiagen 

Onderwerp 

Registratienr. 

Datum B&W besluit 

Portefeuillehouder 

Steller 

Telefoon 

E-mail 

RO 14.4177344 
18 maart 2014 

Van Keulen 
Jeroen Engels 
(050)367 83 31 
jeroen.engels(^ 
groningen.nl 

Parkeerplan Helperplein-Verlengde Hereweg 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit het parkeerplan Helperplein en Veriengde Hereweg vast te stellen. 
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(Publieks-)samenvatting 

Uw raad wordt voorgesteld het parkeerplan voor het Helperplein en de Veriengde Hereweg vast te 
stellen. Na de beoordeling van de inspreekreacties concluderen wij dat bepaalde onderdelen uit het 
concept-parkeerplan op draagvlak kunnen rekenen. Zo is er steun voor een blauwe zone aan de 
Veriengde Hereweg en is er draagvlak voor het aanpassen van de verkeersstromen rondom het plein. 
Naar aanleiding van de inspraak is het voorstel, op basis van de ingediende reacties van zowel 
omwonenden alsook ondememers, de pilot blauwe zone te beperken tot de Veriengde Hereweg en 
niet over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone op het Helperplein. 
De belangrijkste argumenten voor de omwonenden en ondememers zijn gelegen in de zwaarte van 
de maatregel in relatie tot de omvang van de parkeerdruk, de te beperkte parkeerduur, de nood
zakelljke parkeerruimte voor de bedrijfsvoering en de mogelijke verdringingseffecten naar 
omliggende straten. 
Gezien de zorgvuldige en uitgebreide afweging van altematieven nemen stellen wij voor vooralsnog 
geen nieuwe regulerende maatregelen te treffen, maar na 1 jaar de situatie opnieuw te beoordelen 
aan de hand van een parkeerdrukmeting. 

Inleiding 

De winkeliers hebben in 2010 een signaal afgegeven dat zij het wenselijk achten dat er maatregelen 
worden getroffen om de parkeerdruk op het Helperplein en de Veriengde Hereweg op een aantal 
dagen in de week te verlagen. Vooral op de donderdagen en vrij dagen is een toenemende 
parkeerdruk te zien, wat uitmondt in een piek op zaterdag. Hierdoor kuimen onveilige situaties zich 
voordoen, omdat de doorstroming in het geding is. Ook is er sprake van veel zoekverkeer. 
De parkeervoorziening wordt gebruikt door winkelend publiek, maar ook door bewoners uit de 
omgeving, winkelpersoneel en forenzen. 
Langs de Veriengde Hereweg zijn enkele jaren geleden parkeervakken gereallseerd. Deze vrij-
parkeren zone wordt veelal gebruikt door forenzen. Hierdoor kan het publiek de winkels slecht 
bereiken. 

Beoogd resultaat 

Het beoogde resultaat is dat de verkeerssituatie op het Helperplein en langs de Veriengde Hereweg 
veilig wordt en geen ongewenste effecten met zich meebrengt. De maatregelen zijn verwoord in het 
Parkeerplan. 

Kader 

• op 27 januari 2010 heeft de raad de Parkeemota "Parkeren in de stad, duurzaam bereikbaar!" 
vastgesteld. In deze nota is het gemeentelijk parkeerbeleid voor de periode 2010 - 2020 
beschreven. De ultgangspunten van dit beleid zijn onder andere de verbetering van het 
verblijfsklimaat in de (binnen)stad. De voorgestelde pilot "blauwe zone" maakt geen deel uit van 
de genoemde oplossingen in de Parkeemota. Dit is dan ook de reden dat uw raad wordt gevraagd 
in te stemmen met deze maatregel; 

• op 23 november 2011 en op 26 September 2012 is de raad schriftelijk ge'informeerd over de 
concretisering van dit voomemen in verband met de parkeersituatie van het Helperplein en de 
Veriengde Hereweg. Tijdens de raadsvergadering van 26 September 2012 is een krediet 
beschikbaar gesteld voor de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg tussen het Helperplein en de 
Van Imhoffstraat, ter verbetering van de verkeersveiligheid voor de bewoners van het 
Helperplein; 

• in zijn vergadering van 27 november 2013 heeft uw raad ingestemd met het uitvoeren van een 
pilot met de parkeermaatregel "blauwe zone" gedurende een periode van 12 maanden voor het 
Helperplein en Veriengde Hereweg. Daarmee is tevens besloten om het concept Parkeerplan 
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Helperplein en Veriengde Hereweg voor inspraak gedurende een periode van 6 weken vrij te 
geven. De inspraakperiode duurde van 6 december 2013 tot en met 16 januari 2014. 
Tijdens deze periode konden belangstellenden reageren op de plannen van de gemeente. In een 
eindverslag zijn alle ontvangen reacties beantwoord. 

Argumenten/afweglngen 

Een vaak geuite opiossing voor het parkeervraagstuk op het Helperplein en Veriengde Hereweg was 
het invoeren van een zgn. "blauwe zone" (parkeerschijf). Omdat deze optie op het meeste draagvlak 
kon rekenen van alle mogelijke altematieven voor het Helperplein opgenomen in het concept 
parkeerplan. 

Na de beoordeling van de inspreekreacties concluderen wij dat bepaalde onderdelen uit het concept-
parkeerplan op draagvlak kunnen rekenen. Zo is er steun voor een blauwe zone aan de Veriengde 
Hereweg en is er draagvlak voor het aanpassen van de verkeersstromen rondom het plein. 
Uit de inspraak is ook de conclusie te trekken dat er onvoldoende draagvlak is voor de pilot met de 
blauwe zone op het Helperplein. 

Inperken blauwe zone. 
Het aantal reacties (ruim 30) waarin belanghebbenden bezwaren of zorgen hebben geuit tegen de 
pilot met de blauwe zone op het Helperplein, waaronder de ondememersvereniging vindt ons 
college dermate zweiarwegend dat wij voorstellen af te zien van de pilot voor het Helperplein. 
De suggestie om de parkeertijd op het Helperplein op te rekken naar 2 uur in plaats van 1 uur sluit 
onvoldoende aan bij de gemeenschappelijke deler uit de inspraak De belangrijkste argumenten voor 
deze omwonenden en ondememers zijn gelegen in: 
• de zwaarte van de maatregel in relatie tot de omvang van de parkeerdmk; 
• de te beperkte parkeerduur; 
• de noodzakelljke parkeermimte voor de bedrijfsvoering; 
• de mogelijke verdringingseffecten naar omliggende straten. 

Gezien de zorgvuldige en uitgebreide afweging van altematieven stellen wij voor vooralsnog geen 
nieuwe regulerende maatregelen te treffen, maar zullen na 1 jaar de situatie opnieuw beoordelen aan 
de heind van een parkeerdmkmeting. Wij verwachten dat de parkeerdmk op het Helperplein niet 
afneemt, bewoners geven echter aan dat de parkeerdmk gedaald is ten opzichte van 2011. 
De opening van de kantoren aan de Kempkensberg zou hier aan bijgedragen hebben. 
Ondememers, de voorzieningen en hun personeel hebben ook een verantwoordelijkheid om de 
parkeerdmk op de piekmomenten te verlichten. Het betreft immers schaarse parkeermimte voor 
klanten. Met het omdraaien van de rijrichting in de aan- en afvoerstraten rondom en de aanleg van 
de ontsluitingsweg tussen de Van Imhoffstraat en de woningen aan het Helperplein worden de 
verkeersstromen op het Helperplein gescheiden, wat bij draagt aan de verkeersveiligheid. 

De maatregelen voor de Veriengde Hereweg handhaven wij in het parkeerplan. Deze worden door 
een groot aantal indieners ondersteund. De maximale parkeerduur tijdens het venster passen wij niet 
aan, omdat de schaarse parkeermimte dan minder vaak beschikbaar is. Voor langer parkeren zijn 
bezoekers aangewezen op de omliggende straten, waaronder het Helperplein. 

Verkeerscirculatie. 
Wij handhaven het voomemen om de rijrichting in de Van Starkenborghstraat en de Van Imhoff
straat om te draaien en een nieuwe ontsluitingsweg tussen de Vein Imhoffstraat en de woningen aan 
de Helperpleinstraat aan te leggen, omdat beide ingrepen bijdragen aan een betere doorstroming en 
veilige afwikkeling van het verkeer. 
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De zorg over de verkeersafwikkeling vanaf het Helperplein op de Van Iddekingeweg delen wij. 
Om de afwikkeling te bevorderen zal er op de Van Iddekingeweg een wit kmis worden aangebracht 
om het kmisingsvlak vrij te houden, zodat verkeer makkelijker vanuit de Van Imhoffstraat de Van 
Iddekingeweg kan inslaan. Dit geeft echter geen garantie dat de afwikkeling voldoende is. 
Wij zullen dan ook de situatie blijven monitoren om te bekijken of er extra maatregelen 
noodzakelijk zijn. De opmerking ten aanzien van de overzichtelijkheid van de voetgangers-
oversteekplaats ter hoogte van de HEMA onderschrijven wij, in de uitwerking van de 
parkeerplaatsen wordt dit meegenomen. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

Het parkeerplan Helperplein- Veriengde Hereweg kent irmiiddels een lange geschiedenis, waarbij 
ondememers en omwonenden bij betrokken zijn, varierend van werkgroepbijeenkomsten tot 
meerdere inloopbijeenkomsten. 
• in december 2011 heeft een eerste gesprek plaatsgevonden met enkele winkeliers (van de 

winkeliersvereniging) en bewoners. Onze eerste ideeen zijn hier besproken en er bestond geen 
noemenswaardige weerstand. Op basis hiervan hebben we plannen verder uitgewerkt; 

• op 19 September 2012 heeft een inloopavond plaatsgevonden, waarvoor omwonenden en 
winkeliers zijn uitgenodigd. Het doel van de avond was om een concept plan van maatregelen te 
presenteren en hierover met elkaar in gesprek te gaan. De reacties van het merendeel van de 
aanwezigen was dat de voorgestelde maatregelen op het Helperplein niet in een behoefte voorziet 

en juist als "waterbed-effect" zal gaan werken naar omliggende straten. De parkeerdmk zou zich 
dus gaan verplaatsen naar de wijk; 

• op 11 december 2012 is - in een workshopsetting - met een delegatie van bewoners en winkeliers 
onderzocht welke altematieve maatregelen er waren om het parkeerprobleem op te lossen. 
De maatregelen zoals die in het concept parkeerplan zijn opgenomen waren een rechtstreeks 
resultaat van deze besprekingen; 

• op 7 januari 2014 bleek tijdens een inloopavond, als onderdeel van de inspraak, dat er een groot 
aantal bezwaren en zorgen bestonden over onderdelen uit het parkeerplan. 

Financiele consequenties 

Invoeren van nieuwe parkeermaatregelen levert fmanciele mutaties op. Er moeten voorzieningen 
worden aangebracht. In dit project zal er een nieuwe ontsluitingsweg worden aangelegd. 

Kosten handhavlng. 
We kiezen ervoor om de handhavingstaak onder te brengen bij Stadstoezicht. Op deze wijze hebben 
we meer "grip" op inzet. De hoogte van de inzet van handhavers wordt vanwege de pilot wel mede 
afhankelijk gesteld van signalen uit de omgeving en de bestaande capaciteit birmen Stadstoezicht. 
Er vindt dus geen vermiming van capaciteit plaats en daarmee geen extra handhavingskosten. 
Overtredingen in de blauwe zone zijn zgn. "Wet Mulderfeiten". Dit betekent concreet dat van iedere 
uitgeschreven bekeuring er € 25,— ten gunste van de gemeente komt. Omdat het aantal te ver
wachten bekeuringen lastig te prognosticeren is, zijn deze (geringe) opbrengsten niet gekwanti-
ficeerd. 

Financiering en dekking nieuwe ontsluitingsweg. 
Door uw raad is voor de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg op 28 September 2012 een krediet 
beschikbaar gesteld van € 72.000,—. Vanuit het ISV-Wiiikelcentra, geoormerkt voor het Helperplein 
zijn nog middelen beschikbaar die worden aangewend als dekking voor dit projectonderdeel. 
Op 27 november 2013 heeft de raad met deze dekking ingestemd. 
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Realisering en evaluatie 

De planning/procedure om te komen tot de uitvoering van het parkeerplan ziet er op hoofdlijnen als 
volgt uit: 
• vaststelling concept parkeerplan door de raad 

start inspraak 
informatieavond 
verwerking en beantwoording bezwaren 
vaststelling definitief plan door de raad 
oplevering maatregelen parkeerplan: 
evaluatie parkeerplan: 

december 2013/januari 2014 
januari 2014 
januari/febmari 2014 
mei 2014 
najaar 2014 
najaar 2015 

Monitoren van maatregelen. 
De maatregelen zullen moeten leiden tot een verbetering van de veiligheid en een grotere beschik-
baarheid van parkeerplaatsen aan de Veriengde Hereweg. Het invoeren van een blauwe zone op de 
Veriengde Hereweg is nadrukkelijk een pilot. Het schept geen precedent voor een vervolg of uit
breiding van dit parkeerregime in andere wijken. De maatregelen gedurende 12 maanden worden 
gemonitord en na deze periode worden geevalueerd, waarbij er bijzondere aandacht uitgaat naar de 
parkeerdmk op het Helperplein. 
De raad besluit op basis van deze evaluatie of de maatregelen zullen worden doorgezet. De blauwe 
zone blijft van kracht tot het raadsbesluit. 

Als het effect niet significant is verbeterd, danwel er sprake is van een verdringingseffect naar 
omliggende straten, vindt dus heroverweging van de maatregelen plaats. 
Parameters voor "significant" worden nader bepaald, maar zullen betrekking hebben op 
bezettingsgraden (parkeerdruk en -duur) en meldingen beheer en verkeer. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wglhouders van Groningen, 

de burgemeester, 
dr. R.L. (iRuud) Vreeman 

de secrets 
drs. M ^ . (Maarten)lluys 
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INLEIDING 
Op 27 januari 2010 heeft de raad de Parkeemota "Parkeren in de stad, duurzaam be
reikbaar!" vastgesteld. In deze nota is het gemeentelijk parkeerbeleid voor de periode 
2010 - 2020 beschreven. De uitgangspunten van dit beleid zijn onder andere de verbe
tering van het verblijfsklimaat in de (binnen)stad. 
In de oudere stadsdelen, vooral in de vooroorlogse wijken, neemt de parkeerdruk en 
daarmee de overlasttoe. Oorzaken zijn de beperkte beschikbaarheid van parkeercapa-
citeit, een toename van het autobezit en een toename van het aantal parkeerders van 
elders. De maatregelen die we daarvoor inzetten zijn: 
- de uitbreiding van het gebied met betaald en vergunningparkeren buiten de bin

nenstad; 
- het aanscherpen van het vergunningenuitgiftebeleid; 
- uitbreiden van het aantal buurtstallingen en gebruik bevorderen; 
- tegengaan van interne ritten in gebieden (met kleinere vergunningenzones in 

woonwijken). 

Met een proactieve uitvoering van dit onderdeel van het parkeerbeleid, sturen we ac
tief op de verbetering van de leefbaarheid. We houden in de gaten waar parkeer- en 
leefbaarheidsproblemen ontstaan en nemen dan maatregelen. Dit doen we in alle 
woonwijken, de oude en de nieuwere, maar ook bij winkelcentra, ziekenhuizen en 
scholen. 

Op 23 november 2011 en op 28 September 2012 is de raad schriftelijk geinformeerd 
over de concretisering van dit voornemen in verband met de parkeersituatie van het 
Helperplein en de Veriengde Hereweg. 

Inspraak 
In zijn vergadering van 27 november 2013 heeft de raad ingestemd met het uitvoeren 
van een pilot met de parkeermaatregel "blauwe zone" gedurende een periode van 12 
maanden voor het Helperplein en Veriengde Hereweg. Daarmee is tevens besloten om 
het concept Parkeerplan Helperplein en Veriengde Hereweg voor inspraak gedurende 
een periode van 6 weken vrij te geven. De inspraakperiode duurde van 6 december 
2013 tot en met 16 januari 2014. Tijdens deze periode konden belangstellenden reage
ren op de plannen van de gemeente. In een eindverslag zijn alle ontvangen reacties 
beantwoord. 

Dit project omvat de voorbereiding, uitwerking en invoering van een nieuw parkeerre
gime op een gedeelte van de Veriengde Hereweg en het uitvoeren van een aantal fy
sieke maatregelen. 

Leeswijzer 

In hoofdstuk twee staat de fasering van het proces centraal. Hoofdstuk drie beschrijft 
de inhoudelijke maatregelen van het betaald parkeren. Randvoorwaarden om te ko
men tot invoering van de maatregel, zoals procedure, planning en financiele aspecten, 
staan beschreven in hoofdstuk 5 
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1 PROCES 
Er zijn per deelgebied grofweg 2 fasen te onderscheiden: 

1. Opstellen parkeerplan, uitmondend in een collegebesluit, waarbij de raad in de 
gelegenheid is gesteld om wensen en bedenkingen te uiten, over invoering 
aanpassing van het parkeerregime 

2. Realisatie aangepast parkeerregime 

Voor alle projecten wordt dus een parkeerplan opgesteld. Op basis van het parkeerplan 
besluit het college tot invoering van het (aangepaste) parkeerregime in een gebied. 

Ad 1. Opstellen Parkeerplan 
In dit parkeerplan wordt de huidige situatie geanalyseerd, de problematiek beschreven, 
een opiossingsgerichte (set van) parkeermaatregel(en) voorgesteld en uitgewerkt en 
worden eventuele aanvullende maatregelen benoemd. 
De eerste fase sluit af met het collegebesluit over de invoering of wijziging van een 
gewijzigd parkeerregime. 

Fase 1 moet succesvol afgerond zijn voordat fase 2 in werking kan treden. 

Ad 2. Realisatie van het nieuwe regime 
Voor het invoeren van een blauwe zone moet een verkeersbesluit worden genomen. 
Dit geldt ook voor het veranderen van de rijrichting. Ook de fysieke inrichting van het 
gebied dient gereallseerd te worden. Verdere aanpassingen van regelgeving zijn niet 
nodig. 
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2 MAATREGELEN 

Aanleiding 

Winkeliers hebben in 2010 een signaal afgegeven dat zij het wenselijk achten dat er 
maatregelen worden getroffen om de parkeerdruk op het Helperplein en de Veriengde 
Hereweg op een aantal dagen in de week te verlagen. Vooral op de donderdagen en 
vrijdagen is een toenemende parkeerdruk te zien, wat uitmondt in een piek op zater
dag. Hierdoor kunnen onveilige situaties zich voordoen, omdat de doorstroming in het 
geding is. Ook is er sprake van veel zoekverkeer. De parkeervoorziening wordt gebruikt 
door winkelend publiek, maar ook door bewoners uit de omgeving, winkelpersoneel 
en forenzen. 
Langs de Veriengde Hereweg zijn enkele jaren geleden parkeervakken gereallseerd. 
Deze vrij-parkeren zone wordt veelal gebruikt door forenzen. Hierdoor kan het publiek 
de winkels slecht bereiken. 

Proces met stakeholders 
Op 19 September 2012 heeft een inloopavond plaatsgevonden, waarvoor omwonen
den en winkeliers zijn uitgenodigd. Het doel van de avond was om een concept plan 
van maatregelen te presenteren en hierover met elkaar in gesprek te gaan. De reacties 
van het merendeel van de aanwezigen was dat de voorgestelde maatregelen op het 
Helperplein niet in een behoefte voorziet en juist als "waterbed-effect" zal gaan werken 
naar omliggende straten. De parkeerdruk zou zich dus gaan verplaatsen naar de wijk. 
Op 11 december 2012 is - in een workshopsetting - met een delegatie van bewoners en 
winkeliers onderzocht welke altematieve maatregelen er waren om het parkeerpro
bleem op te lossen. Op 17 September 2013 zijn de leden van de workshop geinfor
meerd over het collegebesluit. Het concept- parkeerplan heeft gedurende zes weken ter 
inspraak gelegen. Op 7 januari 2014 is een inloopavond gehouden, die onderdeel uit-
maakte van de inspraakprocedure. 

Het resultaat van de inspraak betrokken bij het opstellen van dit definitieve plan. 

Maatregelen Helperplein en Veriengde Hereweg 
Voor het Helperplein zijn de maatregelen die getroffen dienen te worden meerledig en 
schematisch weergegeven in de tokening in bijlage 1. 

Veranderen rijrichtina 
De verkeerssituatie bij het oprijden en veriaten van het Helperplein door auto-
mobilisten moet worden gewijzigd om veiligheid te kunnen garanderen. Op de 
volgende pagina is de nieuwe verkeerscirculatie opgenomen ten gevolge van 
de gewijzigde rijrichting. 

bi Laad- en lostijden 
De laad- en lostijden van de AH-supermarkt worden gereguleerd. De exacte tij-
den worden in overleg met de winkeleigenaar bepaald. 

a Nieuwe ontsluitinoswea 
Het aanleggen van een nieuwe ontsluitingsweg tussen Helperplein en van Im
hoffstraat voor de bewoners van het Helperplein. Voor de bewoners zal de ver
keerssituatie aanzienlijk verbeteren en veiliger worden als zij niet meer via het 
Helperplein bij hun woning komen. De nieuwe ontsluitingsweg is gesitueerd 
over het eigendom van Woningcorporatie Lefier. Met de woningcorporatie zijn 
inmiddels afspraken gemaakt over aankoop van hun perceel grond, maar moet 
nog wel verder worden afgewikkeld. 
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di Afsluiten van huidige ontsluiting 
Afsluiten van de ontsluiting via het Helperplein voor bewoners van de straat 
Helperplein; 

Laad- en losstroken Veriengde Hereweg 
Op in deze zone is een laad- en losstrook gesitueerd. Winkeliers hebben hier 
nadrukkelijk om verzocht. 

Blauw = gewijzigde rijrichting 

Pilot blauwe zone langs Veriengde Hereweg 
Een vaak geuite opiossing voor het parkeervraagstuk op het Helperplein en Veriengde 
Hereweg is het invoeren van een zgn. "blauwe zone" (parkeerschijf). Omdat deze optie 
op het meeste draagvlak kon rekenen van alle mogelijke altematieven voor het Helper
plein opgenomen in het concept parkeerplan. 

Op basis van de uitkomsten van het inspraakproces hebben wij geconcludeerd dat is er 
draagvlak voor een blauwe zone aan de Veriengde Hereweg. De maximale parkeerduur 
tijdens het venster handhaven wij tot maximaal 1 uur. Een langere periode zou beteke
nen dat de schaarse parkeerruimte minder vaak beschikbaar is. Voor langer parkeren 
zijn bezoekers aangewezen op de omliggende straten, waaronder het Helperplein. 
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Helperplein 
Uit de inspraak bleek tevens dat er onvoldoende draagvlak was voor de pilot met de 
blauwe zone op het Helperplein. De belangrijkste argumenten voor deze omwonenden 
en ondememers zijn gelegen in 

• de zwaarte van de maatregel in relatie tot de omvang van de parkeerdruk, 
• de te beperkte parkeerduur, 
• de noodzakelljke parkeerruimte voor de bedrijfsvoering en 
• de mogelijke verdringingseffecten naar omliggende straten. 

De ingebrachte suggesties, om de parkeerduur voor de blauwe zone op het Helper
plein te verlengen van 1 naar 2 uur, komt onvoldoende tegemoet aan de bezwaren en 
zorgen die uit de inspraak volgden 
Gezien de zorgvuldige en uitgebreide afweging van altematieven treffen wij voorals
nog geen nieuwe regulerende maatregelen voor het Helperplein, maar zullen na 1 jaar 
de situatie opnieuw beoordelen aan de hand van een parkeerdrukmeting. Met het om
draaien van de rijrichting in de aan- en afvoerstraten rondom en de aanleg van de ont
sluitingsweg worden de verkeersstromen op het Helperplein gescheiden, wat bij-
draagt aan de verkeersveiligheid. 

Wij verwachten dat de parkeerdruk op het Helperplein niet afneemt. Bewoners geven 
echter aan dat de parkeerdruk gedaald is ten opzichte van 2011. De opening van de 
kantoren aan de Kempkensberg zou hier aan bijgedragen hebben. De evaluatie van de 
pilot voor de Hereweg na 1 jaar en een nieuwe parkeerdrukmeting op het Helperplein 
geven inzicht op dat moment. 
Ondememers, de voorzieningen en hun personeel hebben een verantwoordelijkheid 
om de parkeerdruk op de piekmomenten te verlichten. Het betreft immers schaarse 
parkeerruimte voor klanten. 

Toelichting op de blauwe zone Veriengde Hereweg 
De parkeerschijfzone (blauwe zone) geldt voor motorvoertuigen op meer dan 2 wielen. 
De parkeerschijfzone wordt aangeduid met het verkeersbord E10. In de blauwe zone is 
het gebruik van een parkeerschijf verplicht. De maximale parkeertijd staat op het ver
keersbord. 

Parkeerschijf instel len 
Een parkeerschijf wordt zo ingesteld dat de piji het tijdstip 
van aankomst aangeeft. Het tijdstip van aankomst mag 
naar boven worden afgerond op het eerstvolgende hele of 
halve uur. Het tijdstip van aankomst op de parkeerschijf 
dient handmatig te worden ingesteld. 

Een parkeerschijf met een mechanisme dat het tijdstip van 
aankomst automatisch verschuift, mag niet worden ge
bruikt. Door dit verbod wordt voorkomen dat een parkeer
plaats te lang door hetzelfde voertuig wordt bezet. 

Plek van de parkeerschijf 
De parkeerschijf wordt achter de voorruit van de auto geplaatst. De parkeerschijf moet 
van buiten af goed zichtbaar zijn. 
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Gehandicaptenparkeerplaats en parkeerschijf 
Op een gehandicaptenparkeerplaats waar met een bord een maximale parkeerduur is 
aangegeven, moet u ook een parkeerschijf gebruiken. Zo wordt tegengegaan dat het
zelfde voertuig te lang op een gehandicaptenparkeerplaats staat. Gehandicaptenpar-
keerplaatsen met een maximale parkeerduur hoeven niet voorzien te zijn van een 
blauwe streep. 

Parkeren motorfiets in parkeerschijfzone 
Een motorfiets (op 2 wielen) mag parkeren in een parkeerschijfzone. Dit moet wel ge
beuren op een parkeerplaats die voorzien is van een blauwe streep of op een plaats die 
wordt aangeduid als parkeerplaats. Een parkeerplaats staat aangegeven met een ver
keersbord of token op de weg. Het gebruik van een parkeerschijf is in dit geval voor 
motorfietsen niet verplicht. 

Uitwerking van de maatregel 
Langs de Veriengde Hereweg zal de blauwe zone van kracht zijn. 

Par/ceert//den 
o De blauwe zone is van kracht van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 

18.00 uur. 
o De vrije parkeertijd bedraagt 60 minuten; hiermee wordt de mogelijkheid 

geboden tot gecombineerd winkelbezoek en is er ook sprake van een re
latief snelle doorloopsnelheid 

Aanschaf Parkeerschiif 
De gemeente zal zorgdragen voor verspreiding van parkeerschijven bij de win
kels in het gebied. 

Monitoren van maatregelen 
De maatregelen zullen moeten leiden tot een verbetering van de veiligheid en 
een grotere beschikbaarheid van parkeerplaatsen aan de Veriengde Hereweg. 
Het invoeren van een blauwe zone op de Veriengde Hereweg is nadrukkelijk een 
pilot. Het schept geen precedent voor een vervolg of uitbreiding van dit parkeer
regime in andere wijken. De maatregelen gedurende 12 maanden worden ge
monitord en na deze periode worden geevalueerd, waarbij er bijzondere aan
dacht uitgaat naar de parkeerdruk op het Helperplein. 
De raad besluit op basis van deze evaluatie of de maatregelen zullen worden 
doorgezet. De blauwe zone blijft van kracht tot het raadsbesluit. 

Als het effect niet significant is verbeterd, danwel er sprake is van een verdrin
gingseffect naar omliggende straten, vindt dus heroverweging van de maatre
gelen plaats. Parameters voor "significant" worden nader bepaald, maar zullen 
betrekking hebben op bezettingsgraden (parkeerdruk en -duur) en meldingen 
beheer en verkeer. 
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3 RANDVOORWAARDEN 

Financiele aspecten van de maatregel 
Invoeren van nieuwe parkeermaatregelen levert financiele mutaties op. Er moeten 
voorzieningen worden aangebracht. In dit project zal er een nieuwe ontsluitingsweg 
worden aangelegd. 

Kosten handhavlng: 
We kiezen ervoor om de handhavingstaak onder te brengen bij Stadstoezicht. Op deze 
wijze hebben we meer "gr ip" op inzet. De hoogte van de inzet van handhavers wordt 
vanwege de pilot wel mede afhankelijk gesteld van signalen uit de omgeving en de 
bestaande capaciteit binnen Stadstoezicht. Er vindt dus geen verruiming van capaciteit 
plaats en daarmee geen extra handhavingskosten. 
Overtredingen in de blauwe zone zijn zgn. "Wet Mulderfeiten". Dit betekent concreet 
dat van iedere uitgeschreven bekeuring er € 25,- ten gunste van de gemeente komt. 
Omdat het aantal te verwachten bekeuringen lastig te prognosticeren is, zijn deze (ge
ringe) opbrengsten niet gekwantificeerd. 

Financiering en dekking nieuwe ontsluitingsweg 
Door de raad is voor de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg op 28 September 2012 
een krediet beschikbaar gesteld van € 72.000,-. Vanuit het ISV-Winkelcentra, geoor
merkt voor het Helperplein zijn nog middelen beschikbaar die worden aangewend als 
dekking voor dit projectonderdeel. Op 27 november 2013 heeft de raad met deze dek
king ingestemd. 

Planning 
In de Parkeemota van 2010 is aangegeven dat er per wijk een parkeerplan wordt opge
steld en dat deze door de raad wordt vastgesteld. In formele zin is het een collegebe-
voegdheid omdat het een uitvoeringskwestie betreft van een door de raad vastgesteld 
beleidskader. Het invoeren van een blauwe zone is aan te merken als "nieuw beleid" 
en daarom is er een raadsbesluit nodig. De planning / procedure om te komen tot de 
uitvoering van het parkeerplan ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: 

Vaststelling Parkeerplan door de raad en ter inzage 
gedurende 6 weken : december 2013/januari 2014 
Informatieavond : januari 2014 
Verwerking en beantwoording bezwaren : januari/februari 2014 
Vaststelling definitief plan door de raad : mei 2014 
Oplevering maatregelen parkeerplan: : najaar 2014 
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BIJLAGE I : schematisch overzicht van de maatregelen 
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Parkeerplan Helperplein & Veriengde Hereweg 
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In zijn vergadering van 27 november 2013 heeft de raad ingestemd met het uitvoeren 
van een pilot met de parkeermaatregel "blauwe zone" gedurende een periode van 12 
maanden voor het Helperplein en Veriengde Hereweg. Daarmee is tevens besloten om 
het concept Parkeerplan Helperplein en Veriengde Hereweg voor inspraak gedurende 
een periode van 6 weken vrij te geven. De inspraakperiode duurde van 6 december 
2013 tot en met 16 januari 2014. Tijdens deze periode konden belangstellenden reage
ren op de plannen van de gemeente. In dit inspraakrapport zijn alle ontvangen reacties 
verwerkt. 

Het rapport is verder als volgt opgebouwd: 
- Opzet inspraak bij dit plan, wijze van communiceren over het plan; 
- Inspraakreacties (de reacties van de gemeentevertegenwoordigers op deze in-

spraakreacties, namens B&W, zijn voor de duidelijkheid voor de lezer in het verslag 
cursief weergegeven). 

Waar dit aan de orde is, wordt aangegeven waar het concept Parkeerplan is aangepast 
aan de inspraakreacties. 

Inspraak/ communicatie 
Het concept Parkeerplan Helperplein en Veriengde Hereweg heeft een standard in
spraakprocedure gekend. Dat wil zeggen dat de inspraakperiode middels een adverten-
tie in de Gezinsbode werd aangekondigd. Verder is er op 7 januari 2014 een Inloopbij-
eenkomst georganiseerd. De bewoners en de ondememers uit het gebied rondom 
Helperplein en Veriengde Hereweg zijn hiervoor per brief uitgenodigd. Tijdens de 6 
weken durende inspraakperiode hebben de belanghebbenden het concept Parkeerplan 
Helperplein en Veriengde Hereweg kunnen inzien bij de gemeentelijke loketten of via 
de gemeentelijke website. 

Inspraakreacties 
Er zijn schriftelijk 35 reacties binnengekomen. 
Hieronder vindt u zakelijke samenvatting van de ontvangen reacties. 

Direct na de het collegebesluit om de raad voor te stellen het parkeerplan voor in
spraak vrij te geven zijn een aantal schriftelijke reacties ingediend. De inspraak startte 
echter na het raadsbesluit. De betrokken zijn gevraagd ofde reactie opgevat kon wor
den als een formele inspraakreactie. Voorzover dit het geval was, zijn deze toege
voegd aan het einde van dit verslag. 

Parkeerplan 
Helperplein 
Veriengde Hereweg Pagina 2 van 27 



 

Raadsvoorstel Parkeerplan Hereplein-Verlengde Hereweg

305

Reactie 1 (parochie, omgeving): 
De inspreker, namens het bestuur van de Salvator-Mariaparochie geeft aan met de 
voorgenomen plannen in te stemmen. De insprekers denken dat het omdraaien van 
rijrichtingen in de van Starkenborghstraat en de van Imhoffstraat een verbetering zal 
zijn. De insprekers melden twee concrete zorgpunten en vragen aandacht en mede
werking hiervoor. Eerste zorgpunt betreft de voorziening voor minder validen bij de 
achteringang van de Salvatorkerk. Het betreffende terrein, gemarkeerd met een wit 
kruis en een gele band op de trottoirrand wordt regelmatig bezet gehouden door fout 
geparkeerde auto's. De insprekers verzoeken om het witte kruis te herstellen en een 
bebording te plaatsen. Tweede zorgpunt betreft het kerkplein aan de Hora Siccamasin
gel, waar regelmatig door onbevoegden geparkeerd wordt. De insprekers verzoeken de 
gemeente om daar een bord te plaatsen, waarop wordt aangegeven dat het een prive 
terrein is. 

Reactie B&W: 
Ons college heeft besloten, op basis van de ingediende reacties van zowel omwonen
den alsook ondememers, de pilot blauwe zone te beperken tot de Veriengde Hereweg 
en niet over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone op het Helperplein. De be
langrijkste argumenten voor deze omwonenden en ondememers zijn gelegen in de 
zwaarte van de maatregel in relatie tot de omvang van de parkeerdruk, de te beperkte 
parkeerduur, de noodzakelljke parkeerruimte voor de bedrijfsvoering en de mogelijke 
verdringingseffecten naar omliggende straten. Gezien de zorgvuldige en uitgebreide 
afweging van altematieven nemen wij vooralsnog geen nieuwe regulerende maatrege
len, maar zullen na 7 jaar de situatie opnieuw beoordelen aan de hand van een par
keerdrukmeting. 
De maatregelen ten aanzien van het omdraaien van de rijrichting rondom het Helper
plein handhaven wij. 
Ten aanzien van de aangedragen zorgpunten wijzen wij op de reeds genomen maatre
gel van de gele band. Een (parkeer)verbodsbord bijplaatsen heft het huidige stopver-
bod (gele band) op. Uw opmerking ten aanzien van het witte kruis ter hoogte van de 
achteringang nemen wij mee in het reguliere onderhoud. Ten aanzien van het eigen 
parkeerterrein: wij plaatsen geen bebording op priveterreinen. De kerk kan natuurlijk 
zelf maatregelen overwegen (bv bebording of een slagboom o.i.d). 

Reactie 2 (bewoner, Veriengde Hereweg): 
De inspreker vindt het concept Parkeerplan een "buitengewoon dom" plan, dat de be
woners in het gebied parkeeroverlast zal bezorgen. De inspreker hoopt dat winkeliers, 
die het plan graag willen, hun auto's en die van hun medewerkers verderop parkeren 
in plaats van voor de winkels. 
De inspreker vraagt aandacht voor de oversteekplaatsen, een bij de verkeerslichten en 
een bij ingang Helperplein. Doordat er auto's erg dichtbij de oversteekplaatsen worden 
geparkeerd is het zicht zowel voor de overstekende mensen als voor de bestuurders. 
Volgens de inspreker Ieidt het tot vele hachelijke situaties. Als opiossing stelt de in
spreker voor om meer ruimte te creeren tussen de oversteekplaatsen en geparkeerde 
auto's. 

Reactie B&W: 
De winkeliers hebben in 2010 een signaal afgegeven dat zij het wenselijk achten dat er 
maatregelen worden getroffen om de parkeerdruk op donderdag, vrijdag en met name 
zaterdag te verlagen. Het concept-parkeerplan bevat een aantal die tijdens een inten-
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sief proces gedeeld zijn met een vertegenwoordiging van ondememers en omwonen
den. De blauwe zone kwam naar voren als de maatregel met het meeste draagvlak. 

Ons college heeft besloten, op basis van de ingediende reacties van zowel omwonen
den alsook ondememers, de pilot blauwe zone te beperken tot de Veriengde Hereweg 
en niet over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone op het Helperplein. De be
langrijkste argumenten voor deze omwonenden en ondememers zijn gelegen in de 
zwaarte van de maatregel in relatie tot de omvang van de parkeerdruk, de te beperkte 
parkeerduur, de noodzakelljke parkeerruimte voor de bedrijfsvoering en de mogelijke 
verdringingseffecten naar omliggende straten. Gezien de zorgvuldige en uitgebreide 
afweging van altematieven nemen wij vooralsnog geen nieuwe regulerende maatrege
len, maar zullen na 1 jaar de situatie opnieuw beoordelen aan de hand van een par
keerdrukmeting. Ondememers, de voorzieningen en hun personeel hebben ook een 
verantwoordelijkheid om de parkeerdruk op de piekmomenten te verlichten. Het be
treft immers schaarse parkeerruimte voor klanten. Wij handhaven het voornemen om 
de rijrichting in de Van Starkenborghstraat en de Van Imhoffstraat om te draaien en 
een nieuwe ontsluitingsweg tussen de Van Imhoffstraat en de woningen aan de Hel
perpleinstraat aan te leggen, omdat beide ingrepen bijdragen een betere doorstroming 
en veilige afwikkeling van het verkeer 

De maatregelen voor de Veriengde Hereweg handhaven wij in het parkeerplan. Het 
voornemen om een blauwe zone in te stellen wordt door een groot aantal indieners 
ondersteund. De maximale parkeerduur tijdens het venster passen wij niet aan, omdat 
de schaarse parkeerruimte dan minder vaak beschikbaar is. Voor langer parkeren zijn 
bezoekers aangewezen op de omliggende straten, waaronder het Helperplein. 

De opmerking ten aanzien van de overzichtelijkheid van de voetgangersoversteek-
plaats ter hoogte van de HEMA onderschrijven wij, we nemen uw suggestie mee in de 
uitwerking van de parkeerplaatsen. De overige oversteekplaatsen zijn gereguleerd met 
verkeerslichten. 

Reactie 3 (ondernemer, Helperplein): 
De insprekers, namens huisartsen Helperplein, geven aan bezwaar tegen de voorge
stelde parkeertijd van maximaal 1 uur binnen de blauwe zone. De insprekers stellen 
voor om de parkeertijd naar 3 uurte verlengen, voor patienten die langere behande
ling behoeven of voor mensen die huisartsenbezoek willen combineren met bijvoor
beeld boodschappen doen. 
De insprekers geven ook een graag een verruiming van de mogelijkheid om extra par-
keervergunningen aan te vragen. In de huidige situatie wordt er maar een vergunning 
per praktijk verstrekt, terwiji in de situatie van de insprekers 4 praktijken zijn, waarbij 2 
met 2 huisartsen. 

Reactie B&W: 
Ons college heeft besloten, op basis van de ingediende reacties van zowel omwonen
den alsook ondememers, de pilot blauwe zone te beperken tot de Veriengde Hereweg 
niet over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone op het Helperplein. De belang
rijkste argumenten voor deze omwonenden en ondememers zijn gelegen in de zwaarte 
van de maatregel in relatie tot de omvang van de parkeerdruk, de te beperkte parkeer
duur, de noodzakelljke parkeerruimte voor de bedrijfsvoering en de mogelijke verdrin
gingseffecten naar omliggende straten. Gezien de zorgvuldige en uitgebreide afweging 
van altematieven nemen wij vooralsnog geen nieuwe regulerende maatregelen, maar 
zullen na 1 jaar de situatie opnieuw beoordelen aan de hand van een parkeerdrukme-

Parkeerplan 
Helperplein 
Veriengde Hereweg Pagina 4 van 27 



 

Raadsvoorstel Parkeerplan Hereplein-Verlengde Hereweg

307

ting. Het Helperplein blijft dus zeven dagen per week, 24 uur vrij te gebruiken als 
openbare parkeerplaats. 

Reactie 4 (bewoner, omgeving Helperplein): 
De inspreker herkent zich in het beeld van de parkeersituatie op het Helperplein, erg 
druk en chaotisch. Verder betwijfelt de inspreker of dit gevaarlijke situaties opievert, 
omdat mensen in chaotische en onoverzichtelijke situaties beter opietten. 
De inspreker begrijpt dat de ondememers wel een parkeerregime wensen, maar zelf 
heeft de inspreker een bezwaar tegen voorgenomen maatregen, nl. de blauwe zone. 
Als onderbouwing van zijn bezwaar noemt de inspreker het verdringingseffect en 
daardoor parkeeroverlast in de omgeving van Helperplein. De inspreker vindt het een 
gemiste kans dat er nog geen onderzoek is gedaan naar de mogelijke negatieve bijef-
fecten van de voorgestelde maatregelen. 

Reactie B&W: 
Ons college heeft besloten, op basis van de ingediende reacties van zowel omwonen
den alsook ondememers, de pilot blauwe zone te beperken tot de Veriengde Hereweg 
en niet over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone op het Helperplein. De be
langrijkste argumenten voor deze omwonenden en ondememers zijn gelegen in de 
zwaarte van de maatregel in relatie tot de omvang van de parkeerdruk, de te beperkte 
parkeerduur, de noodzakelljke parkeerruimte voor de bedrijfsvoering en de mogelijke 
verdringingseffecten naar omliggende straten. Gezien de zorgvuldige en uitgebreide 
afweging van altematieven nemen wij vooralsnog geen nieuwe regulerende maatrege
len voor het Helperplein, maar zullen na 1 jaar de situatie opnieuw beoordelen aan de 
hand van een parkeerdrukmeting. Dan wordt duidelijke in welke mate er sprake is van 
verdringingseffecten in de omgeving als gevolg van de blauwe zone aan de Veriengde 
Hereweg. Wij handhaven het voornemen om de rijrichting in de Van Starken
borghstraat en de Van Imhoffstraat om te draaien en een nieuwe ontsluitingsweg tus
sen de Van Imhoffstraat en de woningen aan de Helperplein- straat aan te leggen, om
dat beide ingrepen bijdragen een betere doorstroming en veilige afwikkeling van het 
verkeer. 

Reactie 5 (bewoner, Veriengde Hereweg): 
De inspreker herkent zich in het beeld dat er op bepaalde momenten in de week te 
weinig parkeergelegenheid is, met namen op vrijdagen en zaterdagen. De drukte, 
combinatie van voertuigen, voetgangers, fietsers zorgt volgens de inspreker voor op-
stoppingen en onveilige situatie. De inspreker vindt het een goede zaak dat de ge
meente maatregelen treft om het probleem op te lossen. De inspreker is er mee eens 
dat het parkeren door forenzen een onwenselijke ontwikkeling is en dat maatregelen 
om deze groep van het Helperplein en Veriengde Hereweg te weren zinvol en nodig 
zijn. 
De inspreker begrijpt de zorg van de winkeliers, dat er beperkte parkeerruimte is voor 
de klanten. Toch vindt de inspreker dat de voorgestelde maatregelen alleen het winke
lend publiek bedienen en tegelijkertijd ten koste gaan van de parkeergelegenheid van 
de bewoners. De inspreker vindt blauwe zone op het Helperplein een halve opiossing 
omdat er geen alternatief geboden wordt voor de bewoners en waarbij het belang van 
de bewoners onvoldoende in ogenschouw is genomen. Er wordt geen vervangende 
parkeergelegenheid of mogelijkheid voor bewonersvergunning geboden, zoals in an
dere delen van de stad. 
De inspreker vindt dat, als er blauwe zone op het Helperplein en Veriengde Hereweg 
wordt ingevoerd, de bewoners genoodzaakt zullen zijn in de buurt een parkeerpiek te 
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zoeken, terwiji er beperkte parkeergelegenheid is. Dat zal volgens de inspreker leiden 
tot een onaanvaardbare toename van de parkeerdruk in de omliggende straten. 
De inspreker stelt voor om een nulmeting van de bezettingsgraad in de omliggende 
straten uit te voeren, zodat deze voor de evaluatie van de pilot als referentie kan wor
den gebruikt. 
Als laatste zegt de inspreker dat de invoering van betaald parkeren een opiossing zou 
zijn die meer recht doet aan de situatie en het belang van de bewoners. Voor winke
lend publiek stelt de inspreker voor om het eerste uur gratis parkeren toe te passen. 

Reactie B&W: 
De winkeliers hebben in 2010 een signaal afgegeven dat zij het wenselijk achten dat er 
maatregelen worden getroffen om de parkeerdruk op donderdag, vrijdag en met name 
zaterdag te verlagen. 
Het concept-parkeerplan bevat een aantal maatregelen, die tijdens een intensief proces 
gedeeld zijn met een vertegenwoordiging van ondememers en omwonenden De 
blauwe zone kwam naar voren als de maatregel met het meeste draagvlak. 
Ons college heeft besloten, op basis van de ingediende reacties van zowel omwonen
den alsook ondememers, de pilot blauwe zone te beperken tot de Veriengde Hereweg 
en niet over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone op het Helperplein. De be
langrijkste argumenten voor deze omwonenden en ondememers zijn gelegen in de 
zwaarte van de maatregel in relatie tot de omvang van de parkeerdruk, de te beperkte 
parkeerduur, de noodzakelljke parkeerruimte voor de bedrijfsvoering en de mogelijke 
verdringingseffecten naar omliggende straten. 
De invoering van betaald parkeren kon op onvoldoende draagvlak rekenen, gepeild 
onder omwonenden en ondememers. Gezien de zorgvuldige en uitgebreide afweging 
van altematieven nemen wij vooralsnog geen nieuwe regulerende maatregelen voor 
het Helperplein, maar zullen na 1 jaar de situatie opnieuw beoordelen aan de hand van 
een parkeerdrukmeting. Ondememers, de voorzieningen en hun personeel hebben een 
ook verantwoordelijkheid om de parkeerdruk op de piekmomenten te verlichten. Het 
betreft immers schaarse parkeerruimte voor klanten. 

Wij handhaven het voornemen om de rijrichting in de Van Starkenborghstraat en de 
Van Imhoffstraat om te draaien en een nieuwe ontsluitingsweg tussen de Van Im
hoffstraat en de woningen aan de Helperplein- straat aan te leggen, omdat beide in
grepen bijdragen aan een betere doorstroming en veilige afwikkeling van het verkeer 
De maatregelen voor de Veriengde Hereweg handhaven wij in het parkeerplan. Het 
voornemen om een blauwe zone in te stellen wordt door een groot aantal indieners 
ondersteund. De maximale parkeerduur tijdens het venster passen wij niet aan, omdat 
de schaarse parkeerruimte dan minder vaak beschikbaar is. Voor langer parkeren zijn 
bezoekers aangewezen op de omliggende straten, waaronder het Helperplein. 

Reactie 6 (ondernemer, Veriengde Hereweg): 
De inspreker geeft aan eens de zijn met de bezwaren van collega ondernemer noemt 
m.b.t. het voorstel om blauwe zone in te voeren op het Helperplein. Echter geeft de 
inspreker de invoering van blauwe zone op de Veriengde Hereweg, als ondernemer 
zeer goed te vinden. De inspreker vindt dat de parkeerplaatsen voor de klanten zijn 
bedoeld, terwiji ze nu door omwonenden en zelfs door de ondememers worden ge
bruikt. 

Reactie B&W: 
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De winkeliers hebben in 2010 een signaal afgegeven dat zij het wenselijk achten dat er 
maatregelen worden getroffen om de parkeerdruk op donderdag, vrijdag en met name 
zaterdag te verlagen. 
Het concept-parkeerplan bevat een aantal maatregelen, die tijdens een intensief proces 
gedeeld zijn met een vertegenwoordiging van ondememers en omwonenden De 
blauwe zone kwam naar voren als de maatregel met het meeste draagvlak. 
Ons college heeft besloten, op basis van de ingediende reacties van zowel omwonen
den alsook ondememers, de pilot blauwe zone te beperken tot de Veriengde Hereweg 
en niet over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone op het Helperplein. De be
langrijkste argumenten voor deze omwonenden en ondememers zijn gelegen in de 
zwaarte van de maatregel in relatie tot de omvang van de parkeerdruk, de te beperkte 
parkeerduur, de noodzakelljke parkeerruimte voor de bedrijfsvoering en de mogelijke 
verdringingseffecten naar omliggende straten. Gezien de zorgvuldige en uitgebreide 
afweging van altematieven nemen wij vooralsnog geen nieuwe regulerende maatrege
len, maar zullen na 1 jaar de situatie opnieuw beoordelen aan de hand van een par
keerdrukmeting. Ondememers, de voorzieningen en hun personeel hebben ook een 
verantwoordelijkheid om de parkeerdruk op de piekmomenten te verlichten. Het be
treft immers schaarse parkeerruimte voor klanten. Wij handhaven het voornemen om 
de rijrichting in de Van Starkenborghstraat en de Van Imhoffstraat om te draaien en 
een nieuwe ontsluitingsweg tussen de Van Imhoffstraat en de woningen aan de Hel
perpleinstraat aan te leggen, omdat beide ingrepen bijdragen aan een betere door
stroming en veilige afwikkeling van het verkeer. 

Reactie 7 (ondernemer, Veriengde Hereweg): 
De inspreker spreekt zijn zorg uit over het voorgenomen plan om blauwe zone op het 
Helperplein en de Veriengde Hereweg in te voeren. De insprekers onderschrijven het 
vermeldde in de brief van collega ondernemer. 
In zijn brief geeft de inspreker bezwaar te hebben tegen de invoering van de blauwe 
zone met de maximale parkeerduur van 1 uur. De inspreker vindt deze maatregelen 
absoluut niet noodzakelijk. De hoge parkeerdruk werd volgens de inspreker veroor
zaakt door de parkeerders van Duo en Belastingdienst, die inmiddels gebruik kunnen 
maken van eigen parkeergelegenheid. De inspreker vindt dat de parkeerdruk de laatste 
jaren is afgenomen. Op de drukste dagen - vrijdag en zaterdagmiddag - wordt door de 
inspreker geen ernstig overlast ervaren. 
De inspreker vindt de tijdsduur van 1 uur onrealistisch en sluit volgens de inspreker 
niet aan bij de wensen van de ondememers. Binnen 1 uur is het volgens de inspreker 
niet mogelijk om meerdere winkels te bezoeken. Verder vreest de inspreker een forse 
terugloop van klanten, terwiji de ondememers het nu al moeilijk hebben. De inspreker 
waarschuwt voor mogelijke leegstand in winkelgebied en toegenomen parkeerdruk in 
de omliggende straten. 
De inspreker vindt de invoering van de blauwe zone op het Helperplein een overbodige 
maatregel, dat veel parkeeroverlast in de wijk zal veroorzaken. Tot slot geeft de inspre
ker aan, mocht er toch een besluit vallen om blauwe zone in de voeren, graag parkeer
duur van minimaal 3 uur toe te passen. 
Als laatste zegt de inspreker de blauwe zone op de Veriengde Hereweg wel een goede 
maatregel te vinden voor de specifieke problematiek die daar speelt. 

Reactie B&W: 
De winkeliers hebben in 2010 een signaal afgegeven dat zij het wenselijk achten dat er 
maatregelen worden getroffen om de parkeerdruk op donderdag, vrijdag en met name 
zaterdag te verlagen. 
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Hef concept-parkeerplan bevat een aantal maatregelen, die tijdens een intensief proces 
gedeeld zijn met een vertegenwoordiging van ondememers en omwonenden De 
blauwe zone kwam naar voren als de maatregel met het meeste draagvlak. 
Ons college heeft besloten, op basis van de ingediende reacties van zowel omwonen
den alsook ondememers, de pilot blauwe zone te beperken tot de Veriengde Hereweg 
en niet over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone op het Helperplein. De be
langrijkste argumenten voor deze omwonenden en ondememers zijn gelegen in de 
zwaarte van de maatregel in relatie tot de omvang van de parkeerdruk, de te beperkte 
parkeerduur, de noodzakelljke parkeerruimte voor de bedrijfsvoering en de mogelijke 
verdringingseffecten naar omliggende straten. Gezien de zorgvuldige en uitgebreide 
afweging van altematieven nemen wij vooralsnog geen nieuwe regulerende maatrege
len, maar zullen na 1 jaar de situatie opnieuw beoordelen aan de hand van een par
keerdrukmeting. Ondememers, de voorzieningen en hun personeel hebben ook een 
verantwoordelijkheid om de parkeerdruk op de piekmomenten te verlichten. Het be
treft immers schaarse parkeerruimte voor klanten. Wij handhaven het voornemen om 
de rijrichting in de Van Starkenborghstraat en de Van Imhoffstraat om te draaien en 
een nieuwe ontsluitingsweg tussen de Van Imhoffstraat en de woningen aan de Hel
perpleinstraat aan te leggen, omdat beide ingrepen bijdragen aan een betere door
stroming en veilige afwikkeling van het verkeer 
De maatregelen voor de Veriengde Hereweg handhaven wij in het parkeerplan. Het 
voornemen om een blauwe zone in te stellen wordt door een groot aantal indieners 
ondersteund. De maximale parkeerduur tijdens het venster passen wij niet aan, omdat 
de schaarse parkeerruimte dan minder vaak beschikbaar is. Voor langer parkeren zijn 
bezoekers aangewezen op de omliggende straten, waaronder het Helperplein. 

Reactie 8 (Ondernemend Helpman): 
De insprekers geven aan de invoering van de blauwe zone met een beperkte tijdsduur 
langs de Veriengde Hereweg een uitstekende maatregel om langparkeerders te weren. 
Verder geven de insprekers aan ernstige bezwaren tegen het invoeren van de blauwe 
zone op het Helperplein te hebben. Volgens de insprekers hebben vele ondememers in 
Helpman een of meer bedrijfswagens, die na invoering van blauwe zone de parkeer
druk in de omliggende straten zouden verhogen. De insprekers vinden blauwe zone op 
het Helperplein niet noodzakelijk, omdat de parkeerdruk laatste jaren afgenomen is. 
Invoering van een blauwe zone op het Helperplein is volgens de insprekers achter-
haald en zal veel parkeeroverlast veroorzaken in de omliggende straten. 
Mocht de maatregel voor het Helperplein toch ingevoerd worden, pleiten de insprekers 
de parkeerduur naar minimaal 2 uur, maar liefst 3 uur te verlengen. 

Reactie B&W: 
De winkeliers hebben in 2010 een signaal afgegeven dat zij het wenselijk achten dat er 
maatregelen worden getroffen om de parkeerdruk op donderdag, vrijdag en met name 
zaterdag te verlagen. 
Het concept-parkeerplan bevat een aantal maatregelen, die tijdens een intensief proces 
gedeeld zijn met een vertegenwoordiging van ondememers en omwonenden De 
blauwe zone kwam naar voren als de maatregel met het meeste draagvlak. 
Ons college heeft besloten, op basis van de ingediende reacties van zowel omwonen
den alsook ondememers, de pilot blauwe zone te beperken tot de Veriengde Hereweg 
en niet over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone op het Helperplein. De be
langrijkste argumenten voor deze omwonenden en ondememers zijn gelegen in de 
zwaarte van de maatregel in relatie tot de omvang van de parkeerdruk, de te beperkte 
parkeerduur, de noodzakelljke parkeerruimte voor de bedrijfsvoering en de mogelijke 
verdringingseffecten naar omliggende straten. Gezien de zorgvuldige en uitgebreide 
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afweging van altematieven nemen wij vooralsnog geen nieuwe regulerende maatrege
len, maar zullen na 1 jaar de situatie opnieuw beoordelen aan de hand van een par
keerdrukmeting. Ondememers, de voorzieningen en hun personeel hebben ook een 
verantwoordelijkheid om de parkeerdruk op de piekmomenten te verlichten. Het be
treft immers schaarse parkeerruimte voor klanten. Wij handhaven het voornemen om 
de rijrichting in de Van Starkenborghstraat en de Van Imhoffstraat om te draaien en 
een nieuwe ontsluitingsweg tussen de Van Imhoffstraat en de woningen aan de Hel
perpleinstraat aan te leggen, omdat beide ingrepen bijdragen aan een betere door
stroming en veilige afwikkeling van het verkeer 
De maatregelen voor de Veriengde Hereweg handhaven wij in het parkeerplan. Het 
voornemen om een blauwe zone in te stellen wordt door een groot aantal indieners 
ondersteund. De maximale parkeerduur tijdens het venster passen wij niet aan, omdat 
de schaarse parkeerruimte dan minder vaak beschikbaar is. Voor langer parkeren zijn 
bezoekers aangewezen op de omliggende straten, waaronder het Helperplein. 

Reactie 9 (ondernemer, Veriengde Hereweg): 
De inspreker geeft aan de inhoud van de brief van Ondernemend Helpman te onder
schrijven. Verder geeft de inspreker aan dat de parkeerduur van 1 uur niet voldoende is 
voor een gemiddeld klantbezoek. De inspreker dringt aan op een verruiming van het 
plan tot 2 - 3 uur parkeerduur met namen op het Helperplein. 

Reactie B&W: 
De winkeliers hebben in 2010 een signaal afgegeven dat zij het wenselijk achten dat er 
maatregelen worden getroffen om de parkeerdruk op donderdag, vrijdag en met name 
zaterdag te verlagen. 
Het concept-parkeerplan bevat een aantal maatregelen, die tijdens een intensief proces 
gedeeld zijn met een vertegenwoordiging van ondememers en omwonenden De 
blauwe zone kwam naar voren als de maatregel met het meeste draagvlak. 
Ons college heeft besloten, op basis van de ingediende reacties van zowel omwonen
den alsook ondememers, de pilot blauwe zone te beperken tot de Veriengde Hereweg 
en niet over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone op het Helperplein. De be
langrijkste argumenten voor deze omwonenden en ondememers zijn gelegen in de 
zwaarte van de maatregel in relatie tot de omvang van de parkeerdruk, de te beperkte 
parkeerduur, de noodzakelljke parkeerruimte voor de bedrijfsvoering en de mogelijke 
verdringingseffecten naar omliggende straten. Gezien de zorgvuldige en uitgebreide 
afweging van altematieven nemen wij vooralsnog geen nieuwe regulerende maatrege
len, maar zullen na 1 jaar de situatie opnieuw beoordelen aan de hand van een par
keerdrukmeting. Ondememers, de voorzieningen en hun personeel hebben ook een 
verantwoordelijkheid om de parkeerdruk op de piekmomenten te verlichten. Het be
treft immers schaarse parkeerruimte voor klanten. Wij handhaven het voornemen om 
de rijrichting in de Van Starkenborghstraat en de Van Imhoffstraat om te draaien en 
een nieuwe ontsluitingsweg tussen de Van Imhoffstraat en de woningen aan de Hel
perpleinstraat aan te leggen, omdat beide ingrepen bijdragen aan een betere door
stroming en veilige afwikkeling van het verkeer. 
De maatregelen voor de Veriengde Hereweg handhaven wij in het parkeerplan. Het 
voornemen om een blauwe zone in te stellen wordt door een groot aantal indieners 
ondersteund. De maximale parkeerduur tijdens het venster passen wij niet aan, omdat 
de schaarse parkeerruimte dan minder vaak beschikbaar is. Voor langer parkeren zijn 
bezoekers aangewezen op de omliggende straten, waaronder het Helperplein. 

Reactie 10 (bewoner, Veriengde Hereweg): 
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De inspreker vindt het een goed plan. Het Helperplein vindt de inspreker niet echt een 
probleem en zou volgens hem ook zo kunnen blijven zoals het nu is. Als de invoering 
van de maatregelen op de Veriengde Hereweg te grote druk op het Helperplein veroor
zaakt, vindt de inspreker dat daar ook dezelfde maatregel dient te worden toegepast. 
De inspreker geeft aan dat de parkeerduur van 1 uur voor sommige ondememers te 
kort is. 

Reactie B&W: 
De winkeliers hebben in 2010 een signaal afgegeven dat zij het wenselijk achten dat er 
maatregelen worden getroffen om de parkeerdruk op donderdag, vrijdag en met name 
zaterdag te verlagen. 
Het concept-parkeerplan bevat een aantal maatregelen, die tijdens een intensief proces 
gedeeld zijn met een vertegenwoordiging van ondememers en omwonenden De 
blauwe zone kwam naar voren als de maatregel met het meeste draagvlak. 
Ons college heeft besloten, op basis van de ingediende reacties van zowel omwonen
den alsook ondememers, de pilot blauwe zone te beperken tot de Veriengde Hereweg 
en niet over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone op het Helperplein. De be
langrijkste argumenten voor deze omwonenden en ondememers zijn gelegen in de 
zwaarte van de maatregel in relatie tot de omvang van de parkeerdruk, de te beperkte 
parkeerduur, de noodzakelijke parkeerruimte voor de bedrijfsvoering en de mogelijke 
verdringingseffecten naar omliggende straten. Gezien de zorgvuldige en uitgebreide 
afweging van altematieven nemen wij vooralsnog geen nieuwe regulerende maatrege
len, maar zullen na 1 jaar de situatie opnieuw beoordelen aan de hand van een par
keerdrukmeting. Ondememers, de voorzieningen en hun personeel hebben ook een 
verantwoordelijkheid om de parkeerdruk op de piekmomenten te verlichten. Het be
treft immers schaarse parkeerruimte voor klanten. Wij handhaven het voornemen om 
de rijrichting in de Van Starkenborghstraat en de Van Imhoffstraat om te draaien en 
een nieuwe ontsluitingsweg tussen de Van Imhoffstraat en de woningen aan de Hel
perpleinstraat aan te leggen, omdat beide ingrepen bijdragen aan een betere door
stroming en veilige afwikkeling van het verkeer. 
Ook De maatregelen voor de Veriengde Hereweg handhaven wij in het parkeerplan. 
Het voornemen om een blauwe zone in te stellen wordt door een groot aantal indie
ners ondersteund. De maximale parkeerduur tijdens het venster passen wij niet aan, 
omdat de schaarse parkeerruimte dan minder vaak beschikbaar is. Voor langer parke
ren zijn bezoekers aangewezen op de omliggende straten, waaronder het Helperplein. 

Reactie 11 (bewoner, Veriengde Hereweg): 
De inspreker vindt het een mooi plan. Verder is hij ongerust over het feit dat het niet 
vooraf is vastgesteld bij welk resultaat de pilot geslaagd is. Dat noemt de inspreker een 
onbetrouwbaar experiment. De inspreker verzoekt om enige randvoorwaarden op te 
stellen waarop getoetst wordt. De inspreker vindt de voorgestelde parkeerduur te kort 
en stelt voor om minimaal 2 uur toe te passen. 
Als derde zorgpunt noemt de inspreker het waterbedeffect naar de omliggende straten, 
waarvoor geen opiossing wordt geboden. 

Reactie B&W: 
Ons college heeft besloten, op basis van de ingediende reacties van zowel omwonen
den alsook ondememers, de pilot blauwe zone te beperken tot de Veriengde Hereweg 
en niet over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone op het Helperplein. De be
langrijkste argumenten voor deze omwonenden en ondememers zijn gelegen in de 
zwaarte van de maatregel in relatie tot de omvang van de parkeerdruk, de te beperkte 
parkeerduur, de noodzakelijke parkeerruimte voor de bedrijfsvoering en de mogelijke 
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verdringingseffecten naar omliggende straten. Gezien de zorgvuldige en uitgebreide 
afweging van altematieven nemen wij vooralsnog geen nieuwe regulerende maatrege
len, maar zullen na 1 jaar de situatie opnieuw beoordelen aan de hand van een par
keerdrukmeting. Ondememers, de voorzieningen en hun personeel hebben ook een 
verantwoordelijkheid om de parkeerdruk op de piekmomenten te verlichten. Het be
treft immers schaarse parkeerruimte voor klanten. Wij handhaven het voornemen om 
de rijrichting in de Van Starkenborghstraat en de Van Imhoffstraat om te draaien en 
een nieuwe ontsluitingsweg tussen de Van Imhoffstraat en de woningen aan de Hel
perpleinstraat aan te leggen, omdat beide ingrepen bijdragen aan een betere door
stroming en veilige afwikkeling van het verkeer 
De maatregelen voor de Veriengde Hereweg handhaven wij in het parkeerplan. Het 
voornemen om een blauwe zone in te stellen wordt door een groot aantal indieners 
ondersteund. De maximale parkeerduur tijdens het venster passen wij niet aan, omdat 
de schaarse parkeerruimte dan minder vaak beschikbaar is. Voor langer parkeren zijn 
bezoekers aangewezen op de omliggende straten, waaronder het Helperplein. 

Kortom, de maatregelen urt het parkeerplan, en met name de pilot op Veriengde 
Hereweg, evalueren wij aan de hand van de bezettingsgraad, meldingen van omwo
nenden en ondememers en signalen vanuit handhavlng. 

Reactie 12 (bewoner, omgeving Helperplein): 
De inspreker geeft een aantal reacties over het concept Parkeerplan. Het omdraaien 
van de rijrichting van de van Imhoffstraat zal volgens de inspreker een verstopping 
veroorzaken op de van Iddekingeweg. Verder begrijpt de inspreker het onderscheid 
tussen de bewoners en de "langparkeerders" niet. De inspreker stelt voor om de be
woners van de van Imhoffstraat en van Starkenborghstraat een parkeervergunning te 
verstrekken. De inspreker vindt dat de auto's van de sportschoolbezoekers ook in de 
avonduren in de blauwe zone dienen te parkeren. Verder stelt de inspreker voor om 
snelheid beperkende maatregelen in de van Imhoffstraat en de van Starkenborghstraat 
toe te passen. Als laatste stelt de inspreker voor om in het gebied om de blauwe zone 
heen extra parkeerplekken voor de bewoners te maken. 

Reactie B&W: 
De zorg over de situatie ter hoogte van de Van Iddekingeweg delen wij. Om de afwik
keling te bevorderen zal er op de Van Iddekingeweg een wit kruis worden aangebracht 
om het kruisingsvlak vrij te houden, zodat verkeer makkelijker vanuit de Van Im
hoffstraat de Van Iddekingeweg kan inslaan. Dit geeft echter geen garantie dat de af
wikkeling voldoende is. Wij zullen dan ook de situatie blijven monitoren om te bekijken 
of er extra maatregelen noodzakelijk zijn. 
Ons college heeft besloten, op basis van de ingediende reacties van zowel omwonen
den alsook ondememers, de pilot blauwe zone te beperken tot de Veriengde Hereweg 
en niet over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone op het Helperplein. De be
langrijkste argumenten voor deze omwonenden en ondememers zijn gelegen in de 
zwaarte van de maatregel in relatie tot de omvang van de parkeerdruk, de te beperkte 
parkeerduur, de noodzakelijke parkeerruimte voor de bedrijfsvoering en de mogelijke 
verdringingseffecten naar omliggende straten. Gezien de zorgvuldige en uitgebreide 
afweging van altematieven nemen wij vooralsnog geen nieuwe regulerende maatrege
len, maar zullen na 1 jaar de situatie opnieuw beoordelen aan de hand van een par
keerdrukmeting. Daarbij kan ook expliciet worden gekeken naar de parkeerdruk als 
gevolg van de sportschool. 
Ondememers, de voorzieningen en hun personeel hebben ook een verantwoordelijk
heid om de parkeerdruk op de piekmomenten te verlichten. Het betreft immers schaar-
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se parkeerruimte voor klanten. Een uitbreiding van parkeerplaatsen in de omliggende 
straten rond het Helperplein is gezien uitblijven blauwe zone dan ook niet aan de orde. 

Ten aanzien van de snelheid merken wij op dat de Van Imhoffstraat en Starkenborg-
straat smalle straat zijn met relatief veel fietsverkeer. Daamaast zijn het korte afstanden 
waardoor snelheid maken erg lastig is. Tevens zijn er bij de gemeente geen meldingen 
of klachten over bekend. 

Reactie 13 (ondernemer, Veriengde Hereweg): 
De Inspreker vraagt waar zijn medewerkers moeten parkeren. De inspreker stelt voor 
om op het terrein van het RKZ een parkeergelegenheid te creeren. Volgens de inspre
ker zorgt de gemeente voor de verplaatsing van het probleem en verhoging van de 
parkeerdruk in de wijk. De inspreker vindt dat de langparkeerders van het Helperplein 
dienen te worden aangepakt. Verder merkt de inspreker op dat de meeste parkeer
plaatsen langs de weg door de auto's van de winkeleigenaren bezet worden. Op het 
Helperplein is volgens de inspreker altijd plek. 
De parkeerduur van 1 uur vindt de inspreker te kort voor een gemiddeld klantenbezoek. 
De inspreker een aanpassing voor tot minimaal 2,5 uur. 
De inspreker maakt zich zorgen over de leegstand aan de Veriengde Hereweg, 
Tot slot stelt de inspreker voor om de situatie te laten zoals het is, omdat er geen par
keerdruk meer ervaren wordt. 

Reactie B&W: 
Ons college heeft besloten, op basis van de ingediende reacties van zowel omwonen
den alsook ondememers, de pilot blauwe zone te beperken tot de Veriengde Hereweg 
en niet over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone op het Helperplein. De be
langrijkste argumenten voor deze omwonenden en ondememers zijn gelegen in de 
zwaarte van de maatregel in relatie tot de omvang van de parkeerdruk, de te beperkte 
parkeerduur, de noodzakelijke parkeerruimte voor de bedrijfsvoering en de mogelijke 
verdringingseffecten naar omliggende straten. Gezien de zorgvuldige en uitgebreide 
afweging van altematieven nemen wij vooralsnog geen nieuwe regulerende maatrege
len, maar zullen na 1 jaar de situatie opnieuw beoordelen aan de hand van een par
keerdrukmeting. Ondememers, de voorzieningen en hun personeel hebben ook een 
verantwoordelijkheid om de parkeerdruk op de piekmomenten te verlichten. Het be
treft immers schaarse parkeerruimte voor klanten. Wij handhaven het voornemen om 
de rijrichting in de Van Starkenborghstraat en de Van Imhoffstraat om te draaien en 
een nieuwe ontsluitingsweg tussen de Van Imhoffstraat en de woningen aan de Hel
perpleinstraat aan te leggen, omdat beide ingrepen bijdragen aan een betere door
stroming en veilige afwikkeling van het verkeer 

De maatregelen voor de Veriengde Hereweg handhaven wij in het parkeerplan. Het 
voornemen om een blauwe zone in te stellen wordt door een groot aantal indieners 
ondersteund. Medewerkers van winkels, bedrijven en voorzieningen op de Veriengde 
Hereweg kunnen zo nodig lang parkeren in de omliggende straten, waaronder ook het 
Helperplein. De maximale parkeerduur tijdens het venster passen wij niet aan, omdat 
de schaarse parkeerruimte dan minder vaak beschikbaar is. Een uitbreiding van par
keerplaatsen voor het Oude RKZ vinden wij dan ook niet nodig en wenselijk. 
De opmerking ten aanzien van de leegstand valt buiten de kaders van het parkeerplan. 

Reactie 14 (ondernemer, Veriengde Hereweg): 
De inspreker vindt de huidige situatie prima. Er wordt volgens de inspreker geen par
keerdruk meer ervaren. De voorgestelde parkeerduur van 1 uur vindt de inspreker te 
kort en stelt voor om deze aan te passen tot minimaal 2,5 - 3 uur. 
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Reactie B&W: 
De winkeliers hebben in 2010 een signaal afgegeven dat zij het wenselijk achten dat er 
maatregelen worden getroffen om de parkeerdruk op donderdag, vrijdag en met name 
zaterdag te verlagen. 
Het concept-parkeerplan bevat een aantal maatregelen, die tijdens een intensief proces 
gedeeld zijn met een vertegenwoordiging van ondememers en omwonenden De 
blauwe zone kwam naar voren als de maatregel met het meeste draagvlak. 
Ons college heeft besloten, op basis van de ingediende reacties van zowel omwonen
den alsook ondememers, de pilot blauwe zone te beperken tot de Veriengde Hereweg 
en niet over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone op het Helperplein. De be
langrijkste argumenten voor deze omwonenden en ondememers zijn gelegen in de 
zwaarte van de maatregel in relatie tot de omvang van de parkeerdruk, de te beperkte 
parkeerduur, de noodzakelijke parkeerruimte voor de bedrijfsvoering en de mogelijke 
verdringingseffecten naar omliggende straten. Gezien de zorgvuldige en uitgebreide 
afweging van altematieven nemen wij vooralsnog geen nieuwe regulerende maatrege
len, maar zullen na 1 jaar de situatie opnieuw beoordelen aan de hand van een par
keerdrukmeting. Ondememers, de voorzieningen en hun personeel hebben ook een 
verantwoordelijkheid om de parkeerdruk op de piekmomenten te verlichten. Het be
treft immers schaarse parkeerruimte voor klanten. Wij handhaven het voornemen om 
de rijrichting in de Van Starkenborghstraat en de Van Imhoffstraat om te draaien en 
een nieuwe ontsluitingsweg tussen de Van Imhoffstraat en de woningen aan de Hel
perpleinstraat aan te leggen, omdat beide ingrepen bijdragen aan een betere door
stroming en veilige afwikkeling van het verkeer 
De maatregelen voor de Veriengde Hereweg handhaven wij in het parkeerplan. Het 
voornemen om een blauwe zone in te stellen wordt door een groot aantal indieners 
ondersteund. De maximale parkeerduur tijdens het venster passen wij niet aan, omdat 
de schaarse parkeerruimte dan minder vaak beschikbaar is. Voor langer parkeren zijn 
bezoekers aangewezen op de omliggende straten, waaronder het Helperplein. 

Reactie 15 (bewoner, Veriengde Hereweg): 
De inspreker zegt tegen de voorgestelde maatregelen te zijn. De inspreker vindt dat het 
in de toekomst moeilijk wordt om een parkeerpiek te vinden, aangezien de parkeerdruk 
in de omliggende straten ook hoog is. 

Reactie B&W: 
Ons college heeft besloten, op basis van de ingediende reacties van zowel omwonen
den alsook ondememers, de pilot blauwe zone te beperken tot de Veriengde Hereweg 
en niet over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone op het Helperplein. De be
langrijkste argumenten voor deze omwonenden en ondememers zijn gelegen in de 
zwaarte van de maatregel in relatie tot de omvang van de parkeerdruk, de te beperkte 
parkeerduur de noodzakelijke parkeerruimte voor de bedrijfsvoering en de mogelijke 
verdringingseffecten naar omliggende straten. Gezien de zorgvuldige en uitgebreide 
afweging van altematieven nemen wij vooralsnog geen nieuwe regulerende maatrege
len, maar zullen na 1 jaar de situatie opnieuw beoordelen aan de hand van een par
keerdrukmeting. Ondememers, de voorzieningen en hun personeel hebben ook een 
verantwoordelijkheid om de parkeerdruk op de piekmomenten te verlichten. Het be
treft immers schaarse parkeerruimte voor klanten. Wij handhaven het voornemen om 
de rijrichting in de Van Starkenborghstraat en de Van Imhoffstraat om te draaien en 
een nieuwe ontsluitingsweg tussen de Van Imhoffstraat en de woningen aan de Hel
perpleinstraat aan te leggen, omdat beide ingrepen bijdragen aan een betere door
stroming en veilige afwikkeling van het verkeer 
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De maatregelen voor de Veriengde Hereweg handhaven wij in het parkeerplan. Het 
voornemen om een blauwe zone in te stellen wordt door een groot aantal indieners 
ondersteund. De maximale parkeerduur tijdens het venster passen wij niet aan, omdat 
de schaarse parkeerruimte dan minder vaak beschikbaar is. Voor langer parkeren zijn 
bezoekers aangewezen op de omliggende straten, waaronder het Helperplein. 

Reactie 16 (bewoner, Helperplein): 
De inspreker vindt de voorgestelde parkeerduur van 1 uur tekort en stelt voor om het 
aan te passen naar 2 uur. Verder stelt de inspreker voor om een parkeerverbod in te 
stellen op de nieuw aan te leggen straat tussen Helperplein en van Imhoffstraat. De 
inspreker stelt voor om bij de uitrit van Van Imhoffstraat richting van Iddekingeweg 
twee banen aan te leggen zodat het verkeer beter kan doorstromen. De gevaarlijke si
tuaties tussen auto's en vrachtauto's tijdens in en uitparkeren zullen blijven bestaan, 
zegt de inspreker. Volgens de inspreker zal de parkeerdruk in de omliggende straten 
stijgen. Als laatste stelt de inspreker voor om de naam van het Helperplein 6-34 aan te 
passen (het hoort niet bij het plein). 

Reactie B&W: 
Ons college heeft besloten, op basis van de ingediende reacties van zowel omwonen
den alsook ondememers, de pilot blauwe zone te beperken tot de Veriengde Hereweg 
en niet over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone op het Helperplein. De be
langrijkste argumenten voor deze omwonenden en ondememers zijn gelegen in de 
zwaarte van de maatregel in relatie tot de omvang van de parkeerdruk, de te beperkte 
parkeerduur, de noodzakelijke parkeerruimte voor de bedrijfsvoering en de mogelijke 
verdringingseffecten naar omliggende straten. Gezien de zorgvuldige en uitgebreide 
afweging van altematieven nemen wij vooralsnog geen nieuwe regulerende maatrege
len voor het Helperplein in het parkeerplan, maar beoordelen de situatie na 1 jaar aan 
de hand van een parkeeronderzoek. De maatregelen voor de Veriengde Hereweg 
handhaven wij in het parkeerplan. Het voornemen om een blauwe zone in te stellen 
wordt door een groot aantal indieners ondersteund. Ook handhaven wij het voorne
men om de rijrichtingen rondom het Helperplein om te draaien en een ontsluitingsweg 
tussen de Van Imhoffstraat en de woningen aan het Helperplein aan te leggen. Wij zul
len een parkeerverbod instellen voor de nieuwe ontsluitingsweg. 
De afwikkeling van het verkeer ter hoogte van de Van Iddekingeweg zullen nauwlet-
tend gevolgd worden. Er za/ een wrt kruis aangebracht worden om het kruispunt vrij te 
houden en de verkeersafwikkeling te bevorderen. Mocht het nodig zijn extra maatrege
len te treffen zullen wij deze opnieuw overwegen. Twee a parte opstelstroken vallen 
daarbij tot de mogelijkheden. 

Reactie 17 (bewoners, Helperplein): 
De inspreker, namens meerdere bewoners van het Helperplein (straat parallel aan de 
van Imhoffstraat), verzoeken om een parkeerverbod in het nieuw aan te leggen straatje 
toe te passen. Verder stellen de insprekers voor om ter plekke van de uitrit van de Van 
Imhoffstraat naar de van Iddekingeweg stoplichten of een wit kruis toe te passen zodat 
men wel uit kan rijden. De insprekers stellen voor om afneembare paal te plaatsen bij 
de oprit naar het Helperplein en deze door de bewoners te laten beheren. Ter plekke 
van de afsluiting naar Helperplein verzoeken de insprekers een fietspad of een op/afrit 
toe te passen. 

Reactie B&W: 
Ons college heeft besloten, op basis van de ingediende reacties van zowel omwonen
den alsook ondememers, de pilot blauwe zone te beperken tot de Veriengde Hereweg 
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en niet over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone op het Helperplein. De be
langrijkste argumenten voor deze omwonenden en ondememers zijn gelegen in de 
zwaarte van de maatregel in relatie tot de omvang van de parkeerdruk, de te beperkte 
parkeerduur, de noodzakelijke parkeerruimte voor de bedrijfsvoering en de mogelijke 
verdringingseffecten naar omliggende straten. Gezien de zorgvuldige en uitgebreide 
afweging van altematieven nemen wij vooralsnog geen nieuwe regulerende maatrege
len voor het Helperplein in het parkeerplan, maar beoordelen de situatie na 1 jaar aan 
de hand van een parkeeronderzoek. De maatregelen voor de Veriengde Hereweg 
handhaven wij in het parkeerplan. Het voornemen om een blauwe zone in te stellen 
wordt door een groot aantal indieners ondersteund. Ook handhaven wij het voorne
men om de rijrichtingen rondom het Helperplein om te draaien en een ontsluitingsweg 
tussen de Van Imhoffstraat en de woningen aan het Helperplein aan te leggen. Wij zul
len een parkeerverbod instellen voor de nieuwe ontsluitingsweg, ook al is de noodzaak 
minder aanwezig nu de blauwe zone achterwege blijft. 
Wij nemen de suggestie voor de fysieke afsluiting tussen het parkeergebied en de 
woonstraat Helperplein mee in de afwegingen voor de definitieve inrichting. 
De afwikkeling van het verkeer ter hoogte van de Van Iddekingeweg zullen nauwlet-
tend gevolgd worden. Er zal een wrt kruis aangebracht worden om het kruispunt vrij te 
houden en de verkeersafwikkeling te bevorderen. Mocht het nodig zijn extra maatrege
len te treffen zullen wij deze opnieuw overwegen. 

Reactie 18 (ondernemer, Helperplein): 
De inspreker vraagt een aanpassing van de parkeerduur van 1 uur naar 2-3 uur. Verder 
stelt de inspreker maatregelen toe te passen alleen op de dagen waarop parkeerdruk 
hoog is. 

Reactie B&W: 
Ons college heeft besloten, op basis van de ingediende reacties van zowel omwonen
den alsook ondememers, de pilot blauwe zone te beperken tot de Veriengde Hereweg 
en niet over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone op het Helperplein. De be
langrijkste argumenten voor deze omwonenden en ondememers zijn gelegen in de 
zwaarte van de maatregel in relatie tot de omvang van de parkeerdruk, de te beperkte 
parkeerduur, de noodzakelijke parkeerruimte voor de bedrijfsvoering en de mogelijke 
verdringingseffecten naar omliggende straten. Gezien de zorgvuldige en uitgebreide 
afweging van altematieven nemen wij vooralsnog geen nieuwe regulerende maatrege
len, maar zullen na 1 jaar de situatie opnieuw beoordelen aan de hand van een par
keerdrukmeting. Ondememers, de voorzieningen en hun personeel hebben ook een 
verantwoordelijkheid om de parkeerdruk op de piekmomenten te verlichten. Het be
treft immers schaarse parkeerruimte voor klanten. Wij handhaven het voornemen om 
de rijrichting in de Van Starkenborghstraat en de Van Imhoffstraat om te draaien en 
een nieuwe ontsluitingsweg tussen de Van Imhoffstraat en de woningen aan de Hel
perpleinstraat aan te leggen, omdat beide ingrepen bijdragen aan een betere door
stroming en veilige afwikkeling van het verkeer 
De maatregelen voor de Veriengde Hereweg handhaven wij in het parkeerplan. Het 
voornemen om een blauwe zone in te stellen wordt door een groot aantal indieners 
ondersteund. De maximale parkeerduur tijdens het venster passen wij niet aan, omdat 
de schaarse parkeerruimte dan minder vaak beschikbaar is. Voor langer parkeren zijn 
bezoekers aangewezen op de omliggende straten, waaronder het Helperplein. 

Reactie 19 (bewoner, Veriengde Hereweg): 
De inspreker vindt de voorgestelde parkeerduur van 1 uur te kort en verzoekt deze aan 
te passen naar minimaal 2 uur. 
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Reactie B&W: 
Ons college heeft besloten, op basis van de ingediende reacties van zowel omwonen
den alsook ondememers, de pilot blauwe zone te beperken tot de Veriengde Hereweg 
en niet over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone op het Helperplein. De be
langrijkste argumenten voor deze omwonenden en ondememers zijn gelegen in de 
zwaarte van de maatregel in relatie tot de omvang van de parkeerdruk, de te beperkte 
parkeerduur de noodzakelijke parkeerruimte voor de bedrijfsvoering en de mogelijke 
verdringingseffecten naar omliggende straten. Gezien de zorgvuldige en uitgebreide 
afweging van altematieven nemen wij vooralsnog geen nieuwe regulerende maatrege
len, maar zullen na 1 jaar de situatie opnieuw beoordelen aan de hand van een par
keerdrukmeting. Ondememers, de voorzieningen en hun personeel hebben ook een 
verantwoordelijkheid om de parkeerdruk op de piekmomenten te verlichten. Het be
treft immers schaarse parkeerruimte voor klanten. Wij handhaven het voornemen om 
de rijrichting in de Van Starkenborghstraat en de Van Imhoffstraat om te draaien en 
een nieuwe ontsluitingsweg tussen de Van Imhoffstraat en de woningen aan de Hel
perpleinstraat aan te leggen, omdat beide ingrepen bijdragen aan een betere door
stroming en veilige afwikkeling van het verkeer 
De maatregelen voor de Veriengde Hereweg handhaven wij in het parkeerplan. Het 
voornemen om een blauwe zone in te stellen wordt door een groot aantal indieners 
ondersteund. De maximale parkeerduur tijdens het venster passen wij niet aan, omdat 
de schaarse parkeerruimte dan minder vaak beschikbaar is. Voor langer parkeren zijn 
bezoekers aangewezen op de omliggende straten, waaronder het Helperplein. 

Reactie 20 (bewoner, Veriengde Hereweg): 
De inspreker vraagt waarom er niet voor betaald parkeren is gekozen. De bewoners 
van de Veriengde Hereweg zouden dan een parkeervergunning mogen aanvragen. 
Volgens de inspreker worden de bewoners van de Veriengde Hereweg de andere om
wonenden tot last, omdat zij naar invoering van de blauwe zone in de omliggende stra
ten zouden moeten parkeren. 

Reactie B&W: 
De winkeliers hebben in 2010 een signaal afgegeven dat zij het wenselijk achten dat er 
maatregelen worden getroffen om de parkeerdruk op donderdag, vrijdag en met name 
zaterdag te verlagen. 
Het concept-parkeerplan bevat een aantal maatregelen, die tijdens een intensief proces 
gedeeld zijn met een vertegenwoordiging van ondememers en omwonenden. De 
blauwe zone kwam naar voren als de maatregel met het meeste draagvlak. De invoe
ring van betaald parkeren kon op onvoldoende draagvlak rekenen, gepeild onder om
wonenden en ondememers. 
Ons college heeft besloten, op basis van de ingediende reacties van zowel omwonen
den alsook ondememers, de pilot blauwe zone te beperken tot de Veriengde Hereweg 
en niet over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone op het Helperplein. De be
langrijkste argumenten voor deze omwonenden en ondememers zijn gelegen in de 
zwaarte van de maatregel in relatie tot de omvang van de parkeerdruk, de te beperkte 
parkeerduur de noodzakelijke parkeerruimte voor de bedrijfsvoering en de mogelijke 
verdringingseffecten naar omliggende straten. Gezien de zorgvuldige en uitgebreide 
afweging van altematieven nemen wij vooralsnog geen nieuwe regulerende maatrege
len, maar zullen na 1 jaar de situatie opnieuw beoordelen aan de hand van een par
keerdrukmeting. Ondememers, de voorzieningen en hun personeel hebben ook een 
verantwoordelijkheid om de parkeerdruk op de piekmomenten te verlichten. Het be
treft immers schaarse parkeerruimte voor klanten. Wij handhaven het voornemen om 
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de rijrichting in de Van Starkenborghstraat en de Van Imhoffstraat om te draaien en 
een nieuwe ontsluitingsweg tussen de Van Imhoffstraat en de woningen aan de Hel
perpleinstraat aan te leggen, omdat beide ingrepen bijdragen aan een betere door
stroming en veilige afwikkeling van het verkeer 
De maatregelen voor de Veriengde Hereweg handhaven wij in het parkeerplan. Het 
voornemen om een blauwe zone in te stellen wordt door een groot aantal indieners 
ondersteund. De maximale parkeerduur tijdens het venster passen wij niet aan, omdat 
de schaarse parkeerruimte dan minder vaak beschikbaar is. Voor langer parkeren zijn 
bezoekers aangewezen bp de omliggende straten, waaronder het Helperplein. 

Reactie 21 (ondernemer, Veriengde Hereweg): 
De inspreker is er zwaar op tegen dat er blauwe zone regime komt op het Helperplein. 
De inspreker verwacht veel last van te ervaren en voelt zich met de rug tegen de muur 
worden gezet. De inspreker spreekt zijn zorg uit over de toekomst van zijn onderne-
ming als de maatregelen ingevoerd worden. 

De winkeliers hebben in 2010 een signaal afgegeven dat zij het wenselijk achten dat er 
maatregelen worden getroffen om de parkeerdruk op donderdag, vrijdag en met name 
zaterdag te verlagen. 
Het concept-parkeerplan bevat een aantal maatregelen, die tijdens een intensief proces 
gedeeld zijn met een vertegenwoordiging van ondememers en omwonenden. De 
blauwe zone kwam naar voren als de maatregel met het meeste draagvlak. De invoe
ring van betaald parkeren kon op onvoldoende draagvlak rekenen, gepeild onder om
wonenden en ondememers. 
Ons college heeft besloten, op basis van de ingediende reacties van zowel omwonen
den alsook ondememers, de pilot blauwe zone te beperken tot de Veriengde Hereweg 
en niet over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone op het Helperplein. De be
langrijkste argumenten voor deze omwonenden en ondememers zijn gelegen in de 
zwaarte van de maatregel in relatie tot de omvang van de parkeerdruk, de te beperkte 
parkeerduur, de noodzakelijke parkeerruimte voor de bedrijfsvoering en de mogelijke 
verdringingseffecten naar omliggende straten. Gezien de zorgvuldige en uitgebreide 
afweging van altematieven nemen wij vooralsnog geen nieuwe regulerende maatrege
len, maar zullen na 1 jaar de situatie opnieuw beoordelen aan de hand van een par
keerdrukmeting. Ondememers, de voorzieningen en hun personeel hebben ook een 
verantwoordelijkheid om de parkeerdruk op de piekmomenten te verlichten. Het be
treft immers schaarse parkeerruimte voor klanten. 
De maatregelen voor de Veriengde Hereweg handhaven wij in het parkeerplan. Het 
voornemen om een blauwe zone in te stellen wordt door een groot aantal indieners 
ondersteund. De maximale parkeerduur tijdens het venster passen wij niet aan, omdat 
de schaarse parkeerruimte dan minder vaak beschikbaar is. Voor langer parkeren zijn 
bezoekers aangewezen op de omliggende straten, waaronder het Helperplein. 

Reactie 22 (ondernemer, Veriengde Hereweg): 
De inspreker geeft aan dat de parkeerduur van 1 uur te kort is voor een gemiddelde 
klantenbezoek bij zijn onderneming en verzoekt om een aanpassing ervan tot 2,5 uur. 

Reactie B&W: 
De maatregelen voor de Veriengde Hereweg handhaven wij in het parkeerplan. Het 
voornemen om een blauwe zone in te stellen wordt door een groot aantal indieners 
ondersteund. De maximale parkeerduur tijdens het venster passen wij niet aan, omdat 
de schaarse parkeerruimte dan minder vaak beschikbaar is. Voor langer parkeren zijn 
bezoekers aangewezen op de omliggende straten, waaronder het Helperplein. Onder-
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nemers, de voorzieningen en hun personeel hebben ook een verantwoordelijkheid om 
de parkeerdruk op de piekmomenten te verlichten. Het betreft immers schaarse par
keerruimte voor klanten. 

Ons college heeft besloten, op basis van de ingediende reacties van zowel omwonen
den alsook ondememers, de pilot blauwe zone te beperken tot de Veriengde Hereweg 
en niet over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone op het Helperplein. De be
langrijkste argumenten voor deze omwonenden en ondememers zijn gelegen in de 
zwaarte van de maatregel in relatie tot de omvang van de parkeerdruk, de te beperkte 
parkeerduur de noodzakelijke parkeerruimte voor de bedrijfsvoering en de mogelijke 
verdringingseffecten naar omliggende straten. Gezien de zorgvuldige en uitgebreide 
afweging van altematieven nemen wij vooralsnog geen nieuwe regulerende maatrege
len, maar zullen na 1 jaar de situatie opnieuw beoordelen aan de hand van een par
keerdrukmeting. 

Reactie 23 (bewoner, Veriengde Hereweg): 
De inspreker vindt de aanpassing van de rijrichting een perfecte opiossing. Doordat de 
verkeerstromen elkaar niet meer kruisen, komt er een betere doorstroming en wordt 
het veiliger. Verder vindt de inspreker dat forenzen mogelijk alleen op vrijdag een pro
bleem vormen. De inspreker stelt dan ook voor om op die dag alleen het regime van 
blauwe zone in te voeren met de maximale parkeerduur van 3 uur. De situatie op za
terdagen vindt de inspreker ook druk, maar voegt erbij dat winkelend publiek zelf er
voor kiest om op zo'n drukke moment te gaan winkelen. Dat er soms gewacht moet 
worden voor een parkeerplaats vindt de inspreker geen probleem, aangezien er toch 
geen ongelukken gebeuren. 

Reactie B&W: 
De winkeliers hebben in 2010 een signaal afgegeven dat zij het wenselijk achten dat er 
maatregelen worden getroffen om de parkeerdruk op donderdag, vrijdag en met name 
zaterdag te verlagen. 
Het concept-parkeerplan bevat een aantal maatregelen, die tijdens een intensief proces 
gedeeld zijn met een vertegenwoordiging van ondememers en omwonenden. De 
blauwe zone kwam naar voren als de maatregel met het meeste draagvlak. De invoe
ring van betaald parkeren kon op onvoldoende draagvlak rekenen, gepeild onder om
wonenden en ondememers. 
Ons college heeft besloten, op basis van de ingediende reacties van zowel omwonen
den alsook ondememers, de pilot blauwe zone te beperken tot de Veriengde Hereweg 
en niet over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone op het Helperplein. De be
langrijkste argumenten voor deze omwonenden en ondememers zijn gelegen in de 
zwaarte van de maatregel in relatie tot de omvang van de parkeerdruk, de te beperkte 
parkeerduur de noodzakelijke parkeerruimte voor de bedrijfsvoering en de mogelijke 
verdringingseffecten naar omliggende straten. Gezien de zorgvuldige en uitgebreide 
afweging van altematieven nemen wij geen nieuwe regulerende maatregelen, maar 
zullen na 1 jaar de situatie opnieuw beoordelen aan de hand van een parkeerdrukme
ting. Ondememers, de voorzieningen en hun personeel hebben ook een verantwoorde
lijkheid om de parkeerdruk op de piekmomenten te verlichten. Het betreft immers 
schaarse parkeerruimte voor klanten. 
De maatregelen voor de Veriengde Hereweg handhaven wij in het parkeerplan. Het 
voornemen om een blauwe zone in te stellen wordt door een groot aantal indieners 
ondersteund. De maximale parkeerduur tijdens het venster passen wij niet aan, omdat 
de schaarse parkeerruimte dan minder vaak beschikbaar is. Voor langer parkeren zijn 
bezoekers aangewezen op de omliggende straten, waaronder het Helperplein. 
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Reactie 24 (ondernemer, Veriengde Hereweg) 
De inspreker vindt het invoeren van blauwe zone op het Helperplein een doodsteek 
voor ondememers. 
De maximale parkeerduur van 1 uur vindt de inspreker slecht voor ondememers. De 
inspreker vindt dat de maximale parkeerduur van 3-4 uur ook afdoende is op de lang
parkeerders te weren. Volgens de inspreker is de parkeerduur van 1 uur onvoldoende 
voor veel ondernemingen. De inspreker denkt dat het winkelgebied dan leeg loopt 
omdat de klanten elders gaan winkelen waar parkeren makkelijker is. De inspreker stelt 
voor om het concept Parkeerplan aan te passen zodat er een parkeerduur van 3-4 uur 
wordt toegestaan. De inspreker vindt dat er wel blauwe zone regime ingevoerd dient te 
worden op de Veriengde Hereweg, maar niet op het Helperplein. Als optie stelt de in
spreker voor om blauwe zone op het Helperplein alleen op vrijdag en zaterdag in te 
voeren, of 3-4 uur blauwe zone regime op het Helperplein. 

Reactie B&W: 
De winkeliers hebben in 2010 een signaal afgegeven dat zij het wenselijk achten dat er 
maatregelen worden getroffen om de parkeerdruk op donderdag, vrijdag en met name 
zaterdag te verlagen. 
Het concept-parkeerplan bevat een aantal maatregelen, die tijdens een intensief proces 
gedeeld zijn met een vertegenwoordiging van ondememers en omwonenden. De 
blauwe zone kwam naar voren als de maatregel met het meeste draagvlak. De invoe
ring van betaald parkeren kon op onvoldoende draagvlak rekenen, gepeild onder om
wonenden en ondememers. 
Ons college heeft besloten, op basis van de ingediende reacties van zowel omwonen
den alsook ondememers, de pilot blauwe zone te beperken tot de Veriengde Hereweg 
en niet over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone op het Helperplein. De be
langrijkste argumenten voor deze omwonenden en ondememers zijn gelegen in de 
zwaarte van de maatregel in relatie tot de omvang van de parkeerdruk, de te beperkte 
parkeerduur de noodzakelijke parkeerruimte voor de bedrijfsvoering en de mogelijke 
verdringingseffecten naar omliggende straten. Gezien de zorgvuldige en uitgebreide 
afweging van altematieven nemen wij vooralsnog geen nieuwe regulerende maatrege
len, maar zullen na 1 jaar de situatie opnieuw beoordelen aan de hand van een par
keerdrukmeting. Ondememers, de voorzieningen en hun personeel hebben ook een 
verantwoordelijkheid om de parkeerdruk op de piekmomenten te verlichten. Het be
treft immers schaarse parkeerruimte voor klanten. 
De maatregelen voor de Veriengde Hereweg handhaven wij in het parkeerplan. Het 
voornemen om een blauwe zone in te stellen wordt door een groot aantal indieners 
ondersteund. De maximale parkeerduur tijdens het venster passen wij niet aan, omdat 
de schaarse parkeerruimte dan minder vaak beschikbaar is. Voor langer parkeren zijn 
bezoekers aangewezen op de omliggende straten, waaronder het Helperplein. 

Reactie 25 (bewoner, omgeving Helperplein): 
De inspreker vindt dat na wijziging van rijrichting op de van Imhoffstraat de uitrit naar 
de van Iddekingeweg een groot probleem wordt. Volgens de inspreker zal het verkeer 
daar vastlopen, omdat van Iddekingeweg een drukke weg is. De inspreker stelt voor 
om verkeerslichten toe te passen. 

Reactie B&W: 
De afwikkeling van het verkeer ter hoogte van de Van Iddekingeweg zullen nauwlet-
tend gevolgd worden. Er zal een wrt kruis aangebracht worden om het kruispunt vrij te 
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houden en de verkeersafwikkeling te bevorderen. Mocht het nodig zijn extra maatrege
len te treffen zullen wij deze opnieuw overwegen 

Reactie 26 (ondernemer, Veriengde Hereweg): 
De inspreker geeft aan oneens zijn met het concept parkeerplan. Volgens de inspreker 
ervaren zijn klanten geen parkeerprobleem. Verder zegt de inspreker dat gemiddeld 
klantenbezoek 1,5 uur duurt en stelt voor om parkeerduur aan te passen naar 2 uur. De 
gevaarlijke situaties hebben volgens de inspreker te maken met het vrachtverkeer en 
zijn niet met de voorgestelde maatregelen op te lossen. 
De inspreker geeft ook aan een parkeerplaats dichtbij zijn onderneming nodig te heb
ben voor zijn personeel. Het omdraaien van de rijrichting op de van Imhoffstraat zal 
volgens de inspreker zorgen voor problemen bij de uitrit naar van Iddekingeweg. 

Reactie B&W: 
De winkeliers hebben in 2010 een signaal afgegeven dat zij het wenselijk achten dat er 
maatregelen worden getroffen om de parkeerdruk op donderdag, vrijdag en met name 
zaterdag te verlagen. 
Het concept-parkeerplan bevat een aantal maatregelen, die tijdens een intensief proces 
gedeeld zijn met een vertegenwoordiging van ondememers en omwonenden. De 
blauwe zone kwam naar voren als de maatregel met het meeste draagvlak. De invoe
ring van betaald parkeren kon op onvoldoende draagvlak rekenen, gepeild onder om
wonenden en ondememers. 
Ons college heeft besloten, op basis van de ingediende reacties van zowel omwonen
den alsook ondememers, de pilot blauwe zone te beperken tot de Veriengde Hereweg 
en niet over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone op het Helperplein. De be
langrijkste argumenten voor deze omwonenden en ondememers zijn gelegen in de 
zwaarte van de maatregel in relatie tot de omvang van de parkeerdruk, de te beperkte 
parkeerduur de noodzakelijke parkeerruimte voor de bedrijfsvoering en de mogelijke 
verdringingseffecten naar omliggende straten. Gezien de zorgvuldige en uitgebreide 
afweging van altematieven nemen wij vooralsnog geen nieuwe regulerende maatrege
len, maar zullen na 1 jaar de situatie opnieuw beoordelen aan de hand van een par
keerdrukmeting. 

Wij handhaven het voornemen om de rijrichting in de Van Starkenborghstraat en de 
Van Imhoffstraat om te draaien en een nieuwe ontsluitingsweg tussen de Van Im
hoffstraat en de woningen aan de Helperpleinstraat aan te leggen, omdat beide ingre
pen bijdragen aan een betere doorstroming en veilige afwikkeling van het verkeer op 
het plein zelf, dus ook voor de voetgangers. 
De maatregelen voor de Veriengde Hereweg handhaven wij in het parkeerplan. Het 
voornemen om een blauwe zone in te stellen wordt door een groot aantal indieners 
ondersteund. De maximale parkeerduur tijdens het venster passen wij niet aan, omdat 
de schaarse parkeerruimte dan minder vaak beschikbaar is. Voor langer parkeren zijn 
bezoekers aangewezen op de omliggende straten, waaronder het Helperplein. 
De afwikkeling van het verkeer ter hoogte van de Van Iddekingeweg zal nauwlettend 
gevolgd worden. Er za/ een wrt kruis aangebracht worden om het kruispunt vrij te hou
den en de verkeersafwikkeling te bevorderen. Mocht het nodig zijn extra maatregelen 
te treffen zullen wij deze opnieuw overwegen 

Reactie 27 (ondernemer, Veriengde Hereweg): 
De inspreker vindt dat de maximale parkeerduur aangepast moet worden. Het gemid
delde klantenbezoek bij zijn onderneming duurt 1,5 uur en als klanten meerdere win
kels willen bezoeken dan is er nog meer tijd nodig. Verder vindt de inspreker dat de 
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invoering van de blauwe zone parkeerdruk in de omliggende straten zal verhogen. De 
inspreker stelt voor om op een beperkte afstand meer parkeerplaatsen te creeren, zo
dat de forenzen er kunnen parkeren. Laden en lossen plekken dienen volgens de in
spreker te worden aangepast. De inspreker ervaart de huidige situatie niet als gevaar
iijk. 

Reactie B&W: 
De winkeliers hebben in 2010 een signaal afgegeven dat zij het wenselijk achten dat er 
maatregelen worden getroffen om de parkeerdruk op donderdag, vrijdag en met name 
zaterdag te verlagen. 
Het concept-parkeerplan bevat een aantal maatregelen, die tijdens een intensief proces 
gedeeld zijn met een vertegenwoordiging van ondememers en omwonenden. De 
blauwe zone kwam naar voren als de maatregel met het meeste draagvlak. De invoe
ring van betaald parkeren kon op onvoldoende draagvlak rekenen, gepeild onder om
wonenden en ondememers. 
Ons college heeft besloten, op basis van de ingediende reacties van zowel omwonen
den alsook ondememers, de pilot blauwe zone te beperken tot de Veriengde Hereweg 
en niet over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone op het Helperplein. De be
langrijkste argumenten voor deze omwonenden en ondememers zijn gelegen in de 
zwaarte van de maatregel in relatie tot de omvang van de parkeerdruk, de te beperkte 
parkeerduur de noodzakelijke parkeerruimte voor de bedrijfsvoering en de mogelijke 
verdringingseffecten naar omliggende straten. Gezien de zorgvuldige en uitgebreide 
afweging van altematieven nemen wij vooralsnog geen nieuwe regulerende maatrege
len, maar zullen na 1 jaar de situatie opnieuw beoordelen aan de hand van een par
keerdrukmeting. Het uitbreiden van parkeerplaatsen is niet aan de orde, de blauwe 
zone voor het Helperplein vervalt vooralsnog. 
Wij handhaven het voomemen om de rijrichting in de Van Starkenborghstraat en de 
Van Imhoffstraat om te draaien en een nieuwe ontsluitingsweg tussen de Van Im
hoffstraat en de woningen aan de Helperpleinstraat aan te leggen, omdat beide ingre
pen bijdragen aan een betere doorstroming en veilige afwikkeling van het verkeer op 
het plein zelf, dus ook voor de voetgangers. Het laden en lossen blijft een aandachts-
punten dat met de ondememers dient te worden besproken. 

Reactie 28 (bewoner, omgeving Helperplein): 
De inspreker vindt dat het probleem zich naar de wijk verplaatst en dat er straks geen 
parkeerplaatsen meer zijn voor bewoners. Forenzen zullen volgens de inspreker in de 
wijk gaan parkeren. 

Reactie B&W: 
Ons college heeft besloten, op basis van de ingediende reacties van zowel omwonen
den alsook ondememers, de pilot blauwe zone te beperken tot de Veriengde Hereweg 
en niet over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone op het Helperplein. De be
langrijkste argumenten voor deze omwonenden en ondememers zijn gelegen in de 
zwaarte van de maatregel in relatie tot de omvang van de parkeerdruk, de te beperkte 
parkeerduur de noodzakelijke parkeerruimte voor de bedrijfsvoering en de mogelijke 
verdringingseffecten naar omliggende straten. De maatregelen voor de Veriengde 
Hereweg handhaven wij in het parkeerplan. Het voornemen om een blauwe zone in te 
stellen wordt door een groot aantal indieners ondersteund. Voor langer parkeren zijn 
bezoekers aangewezen op de omliggende straten, waaronder het Helperplein. Gezien 
de zorgvuldige en uitgebreide afweging van altematieven nemen wij vooralsnog geen 
nieuwe regulerende maatregelen, maar zullen na 1 jaar de situatie opnieuw beoorde
len aan de hand van een parkeerdrukmeting. 
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Reactie 29 (ondernemer, Helperplein): 
De inspreker vindt dat er al lang geen parkeerprobleem meer is, behalve in het week
end. Volgens de inspreker heeft niemand er baat bij dat er blauwe zone wordt inge
voerd. De inspreker zegt de parkeerduur van 1 uur te kort te vinden. Het parkeerpro
bleem zal zich naar de wijk verplaatsen. 
De inspreker zegt dat de gemeente er ook geen voordeel van zal hebben (geen inkom
sten). De inspreker vindt het ook nadelig dat het personeel van de winkels niet in de 
buurt kan parkeren. Volgens de inspreker dient de gemeente een nieuw onderzoek uit 
te voeren. De inspreker maakt zich zorgen dat er meer leegstand in Helpman komt. De 
inspreker vindt dat er een opiossing voor moet komen, zodat de ondememers en hun 
klanten niet afhankelijk zijn van het regime. Tot slot geeft de inspreker aan dat er een 
luxe probleem op het Helperplein is en dat er door de voorgestelde maatregelen een 
groter probleem wordt gemaakt. Het lost volgens de inspreker het probleem niet op. 
Als laatste vraagt de inspreker om actie m.b.t. de oliebollenkraam die 8 parkeerplaat
sen in beslag neemt terwiji er over een parkeerprobleem gesproken wordt. 

Reactie B&W: 
De winkeliers hebben in 2010 een signaal afgegeven dat zij het wenselijk achten dat er 
maatregelen worden getroffen om de parkeerdruk op donderdag, vrijdag en met name 
zaterdag te verlagen. 
Ons college heeft besloten, op basis van de ingediende reacties van zowel omwonen
den alsook ondememers, de pilot blauwe zone te beperken tot de Veriengde Hereweg 
en niet over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone op het Helperplein. De be
langrijkste argumenten voor deze omwonenden en ondememers zijn gelegen in de 
zwaarte van de maatregel in relatie tot de omvang van de parkeerdruk, de te beperkte 
parkeerduur de noodzakelijke parkeerruimte voor de bedrijfsvoering en de mogelijke 
verdringingseffecten naar omliggende straten. Gezien de zorgvuldige en uitgebreide 
afweging van altematieven nemen wij vooralsnog geen nieuwe regulerende maatrege
len, maar zullen na 1 jaar de situatie opnieuw beoordelen aan de hand van een par
keerdrukmeting. 
De maatregelen voor de Veriengde Hereweg handhaven wij in het parkeerplan. Het 
voornemen om een blauwe zone in te stellen wordt door een groot aantal indieners 
ondersteund. De maximale parkeerduur tijdens het venster passen wij niet aan, omdat 
de schaarse parkeerruimte dan minder vaak beschikbaar is. Voor langer parkeren zijn 
bezoekers aangewezen op de omliggende straten, waaronder het Helperplein. 
De oliebollenkraam stond er op grond van een tijdelijke standplaatsvergunning en niet 
gedurende het gehele jaar. 

Reactie 30 (bewoner, Veriengde Hereweg): 
De inspreker vindt het plan goed. Hij merkt wel op dat er geen rekening gehouden 
wordt met de voetgangers en fietsers, o.a. oversteekplaatsen met verkeerslichten, Hel-
permolenstraat, Helperoostsingel - Helperwestsingel, Helpman helemaal een 30 km 
zone. 

Reactie B&W: 
Ons college heeft besloten, op basis van de ingediende reacties van zowel omwonen
den alsook ondememers, de pilot blauwe zone te beperken tot de Veriengde Hereweg 
en niet over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone op het Helperplein. De 
maatregelen voor de Veriengde Hereweg, de Van Imhoffstraat/ Van Starkenborghstraat 
handhaven wij in het parkeerplan, dit wordt door een groot aantal indieners onder
steund. 
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Voor de fietsers en voetgangers zijn in het parkeerplan geen specifieke maatregelen 
opgenomen. Het scheiden van de verkeersstromen op het Helperplein draagt bij aan 
de overzichtelijkheid en verkeersveiligheid van het Helperplein. In de omgeving van 
het Helperplein zijn diverse oversteekvoorzieningen in de omgeving van het Helper
plein aanwezig. Zo zijn er op de drukke wegen (Van Iddekingeweg en Veriengde Here
weg) aparte voorzieningen getroffen om het oversteken te faciliteren; zebrapaden en 
verkeerslichten vormgegeven. Vooralsnog zien wij geen noodzaak extra maatregelen 
te treffen. 

Reactie 31 (bewoner, omgeving Helperplein): 
De inspreker vindt dat er geen parkeerprobleem is op het Helperplein en de Veriengde 
Hereweg. Er is volgens de inspreker altijd voldoende parkeergelegenheid, wat ook is 
aangetoond door het onderzoek uitgevoerd door de buurtbewoners. Het doorvoeren 
van de voorgestelde maatregelen schept volgens de inspreker veel problemen: de 
langparkeerders zullen uitwijken naar de omliggende straten, waardoor daar parkeer
probleem voor de bewoners ontstaat. 
De inspreker zegt de gemeente te verdenken ervan dat dit voorstel de opmaat vormt 
voor het invoeren van betaald parkeren in de hele wijk en dat de gemeente geld denkt 
zo binnen te halen. 
Volgens de inspreker is er op het Helperplein altijd voldoende parkeerpiek, zelfs op de 
drukste winkeldagen. De inspreker stelt wel voor om op de Veriengde Hereweg la-
den/lossen plekken te creeren t.b.v. de bevoorrading van de winkels, tenzij de winke
liers dat niet willen. 
Als laatste verzoekt de inspreker de gemeente om een nieuw onderzoek naar de par
keerdruk uit te voeren, omdat de situatie gewijzigd is sinds de laatste onderzoek in 
2012 (nieuwbouw van DUO klaar). 

Reactie B&W: 
De winkeliers hebben in 2010 een signaal afgegeven dat zij het wenselijk achten dat er 
maatregelen worden getroffen om de parkeerdruk op donderdag, vrijdag en met name 
zaterdag te verlagen. Het concept-parkeerplan bevat een aantal maatregelen, die tij
dens een intensief proces gedeeld zijn met een vertegenwoordiging van ondememers 
en omwonenden. De blauwe zone kwam naar voren als de maatregel met het meeste 
draagvlak. De invoering van betaald parkeren kon op onvoldoende draagvlak rekenen, 
gepeild onder omwonenden en ondememers. 
Ons college heeft besloten, op basis van de ingediende reacties van zowel omwonen
den alsook ondememers, de pilot blauwe zone te beperken tot de Veriengde Hereweg 
en niet over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone op het Helperplein. De be
langrijkste argumenten voor deze omwonenden en ondememers zijn gelegen in de 
zwaarte van de maatregel in relatie tot de omvang van de parkeerdruk, de te beperkte 
parkeerduur de noodzakelijke parkeerruimte voor de bedrijfsvoering en de mogelijke 
verdringingseffecten naar omliggende straten. Gezien de zorgvuldige en uitgebreide 
afweging van altematieven nemen wij vooralsnog geen nieuwe regulerende maatrege
len, maar zullen na 1 jaar de situatie opnieuw beoordelen aan de hand van een par
keerdrukmeting. 
Aan de Veriengde Hereweg, op het deel ten zuiden van de Van Iddekingeweg, zijn 
reeds twee laad- en losstroken aanwezig. De eerste bevindt zich voor de Hema (ma t/m 
vr van 8-11 uur) en de tweede bevindt zich voor de chinees Happy Garden (ma t/m za 
van 9-18 uur). 

Reactie 32 (bewoner, omgeving Helperplein): 
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De inspreker vindt dat uit onderzoeken (bekend bij de gemeente) is gebleken dat er 
gedurende 6 uur per week sprake is van een situatie op het Helperplein waarbij er 
meer dan 70% van de parkeerplaatsen bezet zijn. De inspreker zegt dat de maatregel 
die nu getroffen wordt erg zwaar is ten opzichte van de grootte van het probleem. De 
inspreker verwacht dat de voorgestelde maatregel op veel meer momenten parkeer
probleem veroorzaakt elders in de wijk. De inspreker pleit voor het niet wijzigen van de 
parkeersituatie op het Helperplein. 
De inspreker vindt dat er op de Veriengde Hereweg wel een blauwe zone ingevoerd 
kan worden, of dat er laden/lossen plekken worden gecreeerd. 

Reactie B&W: 
De winkeliers hebben In 2010 een signaal afgegeven dat zij het wenselijk achten dat er 
maatregelen worden getroffen om de parkeerdruk op donderdag, vrijdag en met name 
zaterdag te verlagen. 
Het concept-parkeerplan bevat een aantal maatregelen, die tijdens een intensief proces 
gedeeld zijn met een vertegenwoordiging van ondememers en omwonenden. De 
blauwe zone kwam naar voren als de maatregel met het meeste draagvlak. De invoe
ring van betaald parkeren kon op onvoldoende draagvlak rekenen, gepeild onder om
wonenden en ondememers. 
Ons college heeft besloten, op basis van de ingediende reacties van zowel omwonen
den alsook ondememers, de pilot blauwe zone te beperken tot de Veriengde Hereweg 
en niet over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone op het Helperplein. De be
langrijkste argumenten voor deze omwonenden en ondememers zijn gelegen in de 
zwaarte van de maatregel in relatie tot de omvang van de parkeerdruk, de te beperkte 
parkeerduur de noodzakelijke parkeerruimte voor de bedrijfsvoering en de mogelijke 
verdringingseffecten naar omliggende straten. Gezien de zorgvuldige en uitgebreide 
afweging van altematieven nemen wij vooralsnog geen nieuwe regulerende maatrege
len, maar zullen na 1 jaar de situatie opnieuw beoordelen aan de hand van een par
keerdrukmeting. Wij handhaven het voornemen om de rijrichting in de Van Starken
borghstraat en de Van Imhoffstraat om te draaien en een nieuwe ontsluitingsweg tus
sen de Van Imhoffstraat en de woningen aan de Helperpleinstraat aan te leggen, om
dat beide ingrepen bijdragen aan een betere doorstroming en veilige afwikkeling van 
het verkeer op het plein zelf, dus ook voor de voetgangers. 

De maatregelen voor de Veriengde Hereweg handhaven wij in het parkeerplan. Het 
voornemen om een blauwe zone in te stellen wordt door een groot aantal indieners 
ondersteund. De maximale parkeerduur tijdens het venster passen wij niet aan, omdat 
de schaarse parkeerruimte dan minder vaak beschikbaar is. Voor langer parkeren zijn 
bezoekers aangewezen op de omliggende straten, waaronder het Helperplein. 

Reactie 33 (ondememers Helpman): 
De insprekers, namens de Ondememersvereniging Helpman, geven aan dat de laden 
en lossen plekken op de Veriengde Hereweg niet goed functioneren. Dat is ook de re
den dat de ondememers om een blauwe zone hebben gevraagd. Verder vinden de in
sprekers dat de parkeerdruk op het Helperplein in het verleden groter was in het verle
den en betwijfelen ze of het invoeren van de blauwe zone nog wenselijk is. De inspre
kers vinden de voorgestelde parkeerduur veel te kort en zeggen dat het hun klanten 
gaat kosten. De insprekers wensen een parkeerduur van minimaal 2 uur. Als laatste 
geven de insprekers aan te denken dat de parkeerdruk voor de bewoners groter wordt. 

Reactie B&W: 
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De winkeliers hebben in 2010 een signaal afgegeven dat zij het wenselijk achten dat er 
maatregelen worden getroffen om de parkeerdruk op donderdag, vrijdag en met name 
zaterdag te verlagen. 
Het concept-parkeerplan bevat een aantal maatregelen, die tijdens een intensief proces 
gedeeld zijn met een vertegenwoordiging van ondememers en omwonenden. De 
blauwe zone kwam naar voren als de maatregel met het meeste draagvlak. De invoe
ring van betaald parkeren kon op onvoldoende draagvlak rekenen, gepeild onder om
wonenden en ondememers. 
Ons college heeft besloten, op basis van de ingediende reacties van zowel omwonen
den alsook ondememers, de pilot blauwe zone te beperken tot de Veriengde Hereweg 
en niet over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone op het Helperplein. De be
langrijkste argumenten voor deze omwonenden en ondememers zijn gelegen in de 
zwaarte van de maatregel in relatie tot de omvang van de parkeerdruk, de te beperkte 
parkeerduur de noodzakelijke parkeerruimte voor de bedrijfsvoering en de mogelijke 
verdringingseffecten naar omliggende straten. Gezien de zorgvuldige en uitgebreide 
afweging van altematieven nemen wij vooralsnog geen nieuwe regulerende maatrege
len, maar zullen na 1 jaar de situatie opnieuw beoordelen aan de hand van een par
keerdrukmeting. Wij handhaven het voornemen om de rijrichting in de Van Starken
borghstraat en de Van Imhoffstraat om te draaien en een nieuwe ontsluitingsweg tus
sen de Van Imhoffstraat en de woningen aan de Helperpleinstraat aan te leggen, om
dat beide ingrepen bijdragen aan een betere doorstroming en veilige afwikkeling van 
het verkeer op het plein zelf, dus ook voor de voetgangers. 

De maatregelen voor de Veriengde Hereweg handhaven wij in het parkeerplan. Het 
voornemen om een blauwe zone in te stellen wordt door een groot aantal indieners 
ondersteund. De maximale parkeerduur tijdens het venster passen wij niet aan, omdat 
de schaarse parkeerruimte dan minder vaak beschikbaar is. Voor langer parkeren zijn 
bezoekers aangewezen op de omliggende straten, waaronder het Helperplein. 

Reactie 34 (bewoner, omgeving Helperplein): 
De inspreker vindt de voorgestelde parkeerduur van 1 uur te kort en stelt voor om het 
aan te passen naar 2 uur. Verder vindt de inspreker het omdraaien van de rijrichting op 
de van Imhoffstraat een risico, omdat de auto's straks niet op de van Iddekingeweg 
kunnen komen. De inspreker stelt voor om de parkeerplaatsen naast Albert Heijn beter 
te laten gebruiken door het toerit ernaar ruimer en beter zichtbaar te maken. De in
spreker geeft aan dat er vaak containers van Albert Heijn op deze parkeerplaatsen 
staan. Verder vindt de inspreker situatie op het Helperplein beroerd voor de voetgan
gers en pleit voor het aanbrengen van duidelijke loopstroken c.q. trottoirs. 

Reactie B&W: 
Ons college heeft besloten, op basis van de ingediende reacties van zowel omwonen
den alsook ondememers, de pilot blauwe zone te beperken tot de Veriengde Hereweg 
en niet over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone op het Helperplein. De be
langrijkste argumenten voor deze omwonenden en ondememers zijn gelegen in de 
zwaarte van de maatregel in relatie tot de omvang van de parkeerdruk, de te beperkte 
parkeerduur de noodzakelijke parkeerruimte voor de bedrijfsvoering en de mogelijke 
verdringingseffecten naar omliggende straten. Gezien de zorgvuldige en uitgebreide 
afweging van altematieven nemen wij vooralsnog geen nieuwe regulerende maatrege
len, maar zullen na 1 jaar de situatie opnieuw beoordelen aan de hand van een par
keerdrukmeting. Wij handhaven het voornemen om de rijrichting in de Van Starken
borghstraat en de Van Imhoffstraat om te draaien en een nieuwe ontsluitingsweg tus
sen de Van Imhoffstraat en de woningen aan de Helperpleinstraat aan te leggen, om-
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dat beide ingrepen bijdragen aan een betere doorstroming en veilige afwikkeling van 
het verkeer op het plein zelf, dus ook voor de voetgangers. Een eventuele herinrichting 
van het plein is dan ook niet aan de orde voor ons. De opmerking ten aanzien van het 
gebruik van de parkeerplaatsen naast de Albert Heijn nemen wij mee in het gesprek 
met de ondememers. 
De afwikkeling van het verkeer ter hoogte van de Van Iddekingeweg zal nauwlettend 
gevolgd worden. Er zal een wit kruis aangebracht worden om het kruispunt vrij te hou
den en de verkeersafwikkeling te bevorderen. Mocht het nodig zijn extra maatregelen 
te treffen zullen wij deze opnieuw overwegen 

Reactie 35 (bewoners, omgeving Helperplein): 
De insprekers lichtten het onafhankelijk parkeeronderzoek toe, die door de bewoners 
van het eerste deel van de Van Royenlaan is ingesteld, nadat de gemeente in 2012 een 
voornemen kenbaar maakte op betaald parkeren te willen invoeren: 
Parkeerproblematiek op het Helperplein is onderzocht d.m.v. een telling van de vrije 
parkeerplaatsen gedurende gemiddelde week. Uit het onderzoek is gebleken dat 
slechts gedurende 6 uur per week er sprake is van parkeer schaarste. De resultaten van 
het onderzoek kwamen overeen met de tellingen uitgevoerd door de gemeente. De 
insprekers lichten ook toe dat op het moment van de tellingen de parkeergarage van 
de Belastingdienst nog niet gereed was, waardoor (als de tellingen nu uitgevoerd zou
den worden) de parkeer schaarste waarschijniijk kleiner is. 
De insprekers zeggen ook dat er tijdens de workshop in december 2012, in aanwezig-
heid van wijkcomite, delegatie van winkeliers en delegatie van bewoners is geconsta
teerd dat betaald parkeren in welke vorm dan ook niet gewenst is. In het overleg werd 
volgens de insprekers voorgesteld om voor dit relatief beperkt probleem geen grote 
ingrijpende oplossingen toe te passen, die negatief effect hebben op de directe woon
omgeving en daarmee het probleem verschuiven. De insprekers maken bezwaar tegen 
de notulen van de workshop, omdat deze volgens de insprekers onvolledig zijn en pas 
een jaar na dato zijn toegezonden. 
De insprekers lichtten ook de gehouden enquete bij de winkeliers aan het Helperplein 
toe. 
De enquete laat volgens de insprekers zien dat de winkeliers aan het Helperplein (res
ponse van > 90%) geen behoefte hebben aan een vorm van betaald parkeren op het 
Helperplein. De insprekers begrijpen het voorstel van de gemeente niet en geven aan 
bezwaar er tegen te hebben gemaakt tijdens de tweede workshop. 
De insprekers geven als belangrijkste bezwaar dat er slechts 6 uur per week sprake is 
van een parkeerprobleem op het Helperplein. Indien er blauwe zone of andere vorm 
van betaald parkeren ingevoerd wordt, zal het volgens de insprekers leiden tot grotere 
problemen in de omliggende wijken, Er komt zoekverkeer, terwiji de gemeente volgens 
de insprekers juist het beleid heeft het verkeer in de wijken zoveel mogelijk te vermij-
den. Daamaast zal er volgens de insprekers een tekort aan parkeerplaatsen ontstaan 
voor de bewoners. 
De insprekers zeggen dat het wijkcomite in 2010 of 2011 een enquete onder de bewo
ners heeft gehouden en dat de uitslag ervan was dat bewoners in de wijk tegen invoe
ring van betaald parkeren zijn. De insprekers begrijpen niet dat de gemeente naar be
taald parkeren blijft streven op het Helperplein. Als laatste vragen de insprekers naar 
de rechtvaardiging van de regulering van het parkeren op het Helperplein. 

Reactie B&W: 
De winkeliers hebben in 2010 een signaal afgegeven dat zlj het wenselijk achten dat er 
maatregelen worden getroffen om de parkeerdruk op donderdag, vrijdag en met name 
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zaterdag te verlagen. Het concept-parkeerplan bevat een aantal maatregelen, die tij
dens een intensief proces gedeeld zijn met een vertegenwoordiging van ondememers 
en omwonenden. De blauwe zone kwam naar voren als de maatregel met het meeste 
draagvlak (5 van de 9 ondememers). Ten aanzien van de notulen merken wij op dat er 
geen notulen zijn opgesteld, maar dat op verzoek van twee bewoners de afspraken 
schriftelijk zijn teruggekoppeld. 

Ons college heeft besloten, op basis van de ingediende reacties van zowel omwonen
den alsook ondememers, de pilot blauwe zone te beperken tot de Veriengde Hereweg 
en vooralsnog niet over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone op het Helper
plein. De belangrijkste argumenten voor deze omwonenden en ondememers zijn gele
gen in de zwaarte van de maatregel in relatie tot de omvang van de parkeerdruk, de te 
beperkte parkeerduur, de noodzakelijke parkeerruimte voor de bedrijfsvoering en de 
mogelijke verdringingseffecten naar omliggende straten. Gezien de zorgvuldige en 
uitgebreide afweging van altematieven nemen wij vooralsnog geen nieuwe reguleren
de maatregelen, maar zullen na 1 jaar de situatie opnieuw beoordelen aan de hand van 
een parkeerdrukmeting. Ondememers, de voorzieningen en hun personeel hebben ook 
een verantwoordelijkheid om de parkeerdruk op de piekmomenten te verlichten. Het 
betreft immers schaarse parkeerruimte voor klanten. Wij handhaven het voornemen 
om de rijrichting in de Van Starkenborghstraat en de Van Imhoffstraat om te draaien 
en een nieuwe ontsluitingsweg tussen de Van Imhoffstraat en de woningen aan de 
Helperpleinstraat aan te leggen, omdat beide ingrepen bijdragen aan een betere door
stroming en veilige afwikkeling van het verkeer 
De maatregelen voor de Veriengde Hereweg handhaven wij in het parkeerplan. Het 
voornemen om een blauwe zone in te stellen wordt door een groot aantal indieners 
ondersteund. De maximale parkeerduur tijdens het venster passen wij niet aan, omdat 
de schaarse parkeerruimte dan minder vaak beschikbaar is. Voor langer parkeren zijn 
bezoekers aangewezen op de omliggende straten, waaronder het Helperplein. 
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Helperplein 
Veriengde Hereweg Pagina 27 van 27 
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23 april 2014 
Nr. 6i 
Parkeerplan Helperplein-Verlengde Hereweg. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 maart 2014 
(GR 14.4276637); 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
het parkeerplan Helperplein en Verlengde Hereweg vast te stellen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 23 april 2014. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. R.L. (Ruud) Vreeman 
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Raadsvoorstel 
Gemeente 

\jroningen 

Registratienr. RO 14.4242987 
Datum raadsvergadering 

Raadscommissie 

Datum raadscommissie 

Datum B&W besluit 01-04-2014 

B&V Portefeuillehouder Van Keulen 

Steller 

Bijlagen Telefoon 

G.Y. Woudstra 

050-3678116 
E-mail gerlof.woudstra(< 

groningen.nl 

Onderwerp 

Aanvullend krediet afwikkeling project RegioTram 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I . voor de afwikkeling project RegioTram een aanvullend voorbereidingskrediet 

beschikbaar te stellen van € 110.000,-- voor het project. Het totaal beschikbaar gestelde 
voorbereidingskrediet komt daarmee uit op € 11.935.000,-; 

II . dit aanvullende krediet van € 110.000,-- te dekken uit de voor de RegioTram geoormerkte 
middelen; 

III . de gemeentebegroting 2014 te wijzigen. 
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(Publieks-)samenvatting 

In begroting 2013 is de raad geinformeerd over het stilleggen van het project RegioTram. 
De begroting 2013 was conform de motie van uw raad "tramvrij". Er zijn verdere besluiten genomen 
over het stilleggen van de RegioTram. Met besluitvorming over de op te stellen nacalculatie kunnen 
de voor de tram gereserveerde middelen vrijvallen, na aftrek van gemaakte kosten. 
In de brief waarin het voomemen werd aangekondigd om te stoppen is aangegeven dat de interne 
plankosten nog zullen stijgen. Aangenomen werd dat in de nacalculatie het aanvullend krediet kon 
worden meegenomen. De nacalculatie laat op zich wachten wegens overieg met de provincie. 
Er wordt overlegd over de verdeling van de kosten die gemaakt zijn voor het Trambureau voor inrit 
parkeergarage en Vrydemalaan en boekverlies op aankopen appartementen en woonboten. 
In de stuurgroep RegioTram waren afspraken gemaakt over verdeling van de kosten bij beeindiging 
van het project. De interpretatie van die afspraken is onderwerp van gesprekken met de provincie. 
Wanneer de verdeling van deze kosten over provincie en gemeente duidelijk wordt kan de 
nacalculatie van het Tram project worden afgerond. Nu vraagt het college in een afzonderlijk 
raadsbesluit een krediet beschikbaar te stellen voor reeds gemaakte plankosten. Het betreft een 
financieel technisch kredietaanvraag. De nacalculatie zal in 2014 plaatsvinden. 

Inleiding 

Conform de geldende regels wordt voorgesteld een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de 
afwikkeling van het project RegioTram. 

Beoogd resultaat 

Door een aanvullend krediet beschikbaar te stellen wordt voldaan aan de financiele spelregels en kan 
vervolgens de financiele afronding plaatsvinden (nacalculatie). 

Kader 

Het kader voor afwikkeling van projecten is het financieel handboek. Daarin wordt bepaald dat 
projecten worden afgesloten met een nacalculatie. In de nacalculatie zou het aanvullend krediet 
worden opgenomen. Nu de afwikkeling van de nacalculatie wegens gesprekken met de provincie 
over verdeling van de kosten op zich laat wachten is het noodzakelijk om een aanvullend 
kredietvoorstel aan uw raad voor te leggen. 

Argumenten/afwegingen 

n.v.t. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

n.v.t. 

Financiele consequenties 

Gezien de eerdere besluiten van uw raad, betreft het hier een financieel-technische kredietaanvraag. 
Eerder is al aangekondigd dat de overschrijding op de plankosten zou worden gedekt uit de voor de 
RegioTram geoormerkte middelen en bij de afrekening krediet daarvoor zou worden aangevraagd. 
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Begrotingswijziging 2014 (raad) 

i Betrokken dienst(en) 
Naam voorstel 
Incidenteel / Stmctureel 
Soort wijziging 

Financiele begrotingswijziging 

Nr. Deelprogramma 
07.6'Owrig verkeer 

Dienst l/S 
RO/EZ I 

RO/EZ 

Aanvul lend k red ie t kos ten regiot ram 

Incidenteel 

uittrekken investeringskrediet 

Bedragen K 1.000euro 

Saldo voor 
Lasten Baten res. lUut Toev.res. Onttr.res. 

Saldo na res. lUlut 
110 110- 0: 

TOTALEN BEGROTiNGS\fl(OJ|GING 

Realisering en evaluatie 

110 110 

De nacalculatie zal in 2014 aan uw raad worden aangeboden. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burge 
dr. R.L. ( 

de secretaris, 
drs. M.Af-f ) Ruys 
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23 april 2014 
Nr. 6j 
Aanvullend krediet afwikkeling project RegioTram. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 april 2014 
(GR 14.4312739); 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. voor de afwikkeling project RegioTram een aanvullend voorbereidingskrediet 

beschikbaar te stellen van € 110.000,-- voor het project. Het totaal beschikbaar gestelde 
voorbereidingskrediet komt daarmee uit op € 11.935.000,--; 

II.  dit aanvullende krediet van € 110.000,-- te dekken uit de voor de RegioTram geoormerkte 
middelen; 

III.  de gemeentebegroting 2014 te wijzigen. 
 

 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 23 april 2014. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. R.L. (Ruud) Vreeman 
 



 

Raadsvoorstel aanvullend krediet Stationsgebied Groningen en Herewegviaduct

335

Raadsvoorstel 
Gemeente 

groningen 

Registratienr. 4248332 
Datum raadsvergadering 23-04-2014 Datum B&W besluit 25-03-2014 

Raadscommlssie B&V Portefeuillefiouder Van Keulen 

Datum raadscommissie 16-04-2014 Steller M. Slijkhuis 

Bijiagen Telefoon 

E-mall Marcel.slijkhuis 
@groningen.nl 

Onderwerp 

AanvuUend krediet Stationsgebied Groningen en Herewegviaduct 
Concept raadsbesluit - -_ 

De raad besluit: 
I . voor project Stationsgebied Groningen voor het jaar 2014 een aanvullend krediet beschikbaar 

te stellen van € 500.000,-. Het totaal beschikbare gestelde krediet komt daarmee uit op 
€2.841.000,-; 

I I . het aanvullende krediet van € 500.000,- te dekken uit: 
- RSP Stationsgebied: € 400.000,-; 
- middelen extra beleid 2014 inteme plankosten ZRW/Spoorse projecten: € 100.000,-; 

III. voor het project Hereiwegviaduct voor het jaar 2014 een aanvullend krediet beschikbaar te 
stellen van € 25.000,—. Het totaal beschikbare gestelde krediet komt daarmee uit € 305.000,—; 

IV. het aanvullende krediet van € 25.000,— te dekken uit: 
- de risicobuffer 2015, uit het deel dat al is gereserveerd voor de vervanging van het 

Herewegspoorviaduct en dit bedrag voor te financieren uit een bijdrage van Groningen 
Bereikbaar; 

V. de gemeentebegroting 2014 te wijzigen. 
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(Publieks-)samenvatting 

De gemeenteraad wordt voorgesteld aanvullend planvoorbereidingskrediet ter beschikking te stellen 
voor de planvorming en begeleiding van de projecten Spoorzone en Herewegspoorviaduct. 

Inleiding 

In febmari 2014 is de raad geinformeerd over de voortgang, plarming en financiering van het project 
Stationsgebied Groningen (RO 14.4154864) en is de opgave voor de komende periode geformu
leerd. Tevens is de raad geinformeerd over het onderzoek naar de mogelijkheid van uitstel van ver
nieuwing van het Herewegspoorviaduct, in het licht van Groningen Bereikbaar. In de desbetreffende 
brief is toegezegd dat de (voorliggende) formele kredietaanvraag zou volgen. 

Beoogd resultaat 

Het verstrekken van een aanvullend krediet voor het project Stationsgebied en het onderzoek naar 
uitstel van vemieuwing van het Herewegspoorviaduct. 

Kader 

- voorkeursaltematief, adres Emmaboulevard (visie Zwarte Hond/Movares (gemeenteraad 2011); 
- ontwikkelstrategie Stationsgebied Groningen (gemeenteraad juni 2013); 
- HOV-Visie, PNN, Voorkeursaltematief Spoorknoop Groningen; 
- coUegebrief voortgang, planning en financiering project Stationsgebied (febmari 2014). 

Argumenten/afwegingen 

Het project Spoorzone Groningen, met daarbiimen de onderdelen Spoorknoop Groningen (spoorse 
onderdelen) en de Ontwikkelvisie Stationsgebied, bevindt zich in een belangrijke fase, een kantel-
punt van visie naar realisatie. De spoorse onderdelen zijn uitgewerkt naar een concrete voorkeursva-
riant en in de maanden april en mei wordt de actieve dialoog met de omgeving gestart (hierover bent 
u ook begin maart per brief nog geinformeerd). Nu de voorkeursvariant voor de spoorse onderdelen 
zich aftekent wordt ook de urgentie en opgave voor de gebiedsontwikkeling van de stationsomge-
ving voor de korte en middellange termijn helder. Voor het voortzetten van de projectwerkzaamhe-
den wordt aanvullend krediet gevraagd. In de brief van 7 febmari 2014 bent u nader inhoudelijk ge
informeerd over de voorliggende opgaven. 

Maatschappeli jk draagvlak/part lc ipat ie 

n.v.t. 

Financiele consequenties 

Spoorzone. 
Vanaf 2008 is voor de ontwikkeling van het Stationsgebied in totaal een plankostenkrediet van 
€ 2,341 min beschikbaeir gesteld. 
1. Planvoorbereidingskrediet (Rb, 17 december 2008) € 300.000,-
2. Voorstudie visie Stationsgebied (Rb, 22 april 2009) € 242.000,-
3. Aanvullend plankostenkrediet (Rb, 17 februari 2010) € 458.000,-
4. Aanvullend plankostenkrediet (Rb, 17 november 2010) € 851.000,-
5. Aanvullend plankostenkrediet (Rb, 30 november 2013) 6 490.000.-

€2.341.000,-

De kosten zijn als volgt gedekt: Stadsmeierrechten (€ 0,542 min), reserve nieuw beleid 2010 
(€ 0,458 min), RSP-middelen (€ 0,851 min) en middelen extra beleid 2013 Stationsgebied 
Groningen/Knoop Groningen (€ 0,490 min). 
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Voorgesteld wordt voor 2014 een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 500.000,-. 

Dit kan als volgt worden gedekt: 

- RSP budget Stationsgebied: €400.000,-
het college van gedeputeerde staten is in zijn vergadering van 4 febmari 2014 akkoord gegaan 
met een aanvullende dekking uit het budget RSP Stationsgebied van € 400.000,-. De positieve 
beschikking is inmiddels ontvangen; 

- Middelen extra beleid2014 ZRW/Spoorse Projecten: € 100.00,— 
uw raad heeft bij de begroting 2014 een bedrag van € 475.000,- beschikbaar gesteld voor de in
teme plankosten ZRW/Spoorse Projecten. Wij stellen voor een bedrag van € 100.000,— in te zet
ten voor het Stationsgebied. 

Wij gaan er vanuit dat het aanvullende budget toereikend is tot het vierde kwartaal van 2014. 
De dekking voor het laatste kwartaal van 2014 moet nog worden ingevuld. Op basis van het verloop 
van de planvorming, het overleg met andere partijen en de voorziene besluitvorming door de ge
meenteraad en de staten na de zomer, wordt de komende periode tevens een inschatting gemaakt 
van de nog te verwachten plankosten voor de periode 2015-2017. De dekking wordt betrokken bij de 
gemeenterekening 2013 en de begroting 2015. 

Begrotingswijziging 
Be gratings wijziging voor investe rings krê diet , T 
Stationsgebied j \ 
; Betrokken dienst(en) RO/EZ | _ _ ] _ _ ,„.,„,„ j 
! Soort wijziging ; uittrekken investeringskrediet I | 
iTijdsplanning krediet 2014; ^ ; J :_J 

Fjnanciele,begrotingswijziging Uitgaven ^ Inkonisten Saldo 
7.2 Openbaar vervoer 500! ÔOj ?! 

! " ' , • ' i : 

[Totalen begrotingswijziging 500! 500| i „ 

Herewegspoorviaduct. 
Voor het Herewegspoorviaduct is door uw raad in totaal een krediet beschikbaar gesteld van 
€280.000,-. 
Plankostenkrediet (Rb 26 oktober 2011) € 80.000,-
Plankostenkrediet (Rb 30 oktober 2013) 200.000.-

€280.000,-

Deze kosten worden voorgefinancierd uit de Algemene Egalisatie Reserve (€ 80.000,—) en het 
budget inteme plankosten ZRW / Spoor (€ 200.000,--). Vanuit dit budget wordt het onderzoek 
verricht naar de vemieuwing van het Herewegspoorviaduct, een en ander conform de brief aan de 
raad 11 oktober 2013 (RO 12.3237515). 

Zoals toegelicht in de coUegebrief van 7 febmari 2014 wordt momenteel tevens onderzocht of uitstel 
van vemieuwing tot de mogelijkheden behoort, een en ander het oog op de bereikbaarheid van 
Groningen gedurende de Aanpak Ring Zuid. Met Groningen Bereikbaar is afgesproken dat die de 
kosten (€ 25.000,—) van dit onderzoek voorfinancieren tot het moment dat de gemeente Groningen 
eeh realisatiebesluit neemt over de aanpak en fasering van het Herewegspoorviaduct. Ook deze 
plankosten worden verrekend met de in 2015 gereserveerde middelen voor de vervanging. 
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Beoogd wordt zowel de resultaten van het onderzoek naar vemieuwing, als ook de resultaten van het 
onderzoek naar uitstel van de vemieuwing in juni aan de gemeenteraad voor te leggen. 

Begrotingswijziging. 

l{egnilin<<Nnij/iging \o(ir imesteringskrediet 
ilen'Hei;\ iiiduel 

• Betrokken dienst(en) 
i Soort wijziging 
i Tijdsplanning krediet 

RO/EZ 
uittrekken investeringskrediet 

2014i 

fFinanciele begrotingswijziging 
7.2 Openbaar vervoer 

Uitgaven 
25i 

Inkonisten 
25 i 

Said] 
0; 

I Totalen begrotingswijziging 25! 25 0! 

Realiserlhg en evaluatie 

- uitvoering spoorgerelateerde maatregelen Spoorzone Groningen: 2016 - 2020; 
- uitvoering Herewegspoorviaduct: afhankelijk van nadere besluitvorming (vemieuwing/uitstel). 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgem 
dr. R.L. (Ri lud) Vreeman, 

de secretaris. 
d^^TM.A. (M§Jfften) Ruys 
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23 april 2014 
Nr. 6k 
Aanvullend krediet Stationsgebied Groningen en Herewegviaduct. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 maart 2014 
(GR 14.4292118); 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. voor project Stationsgebied Groningen voor het jaar 2014 een aanvullend krediet 

beschikbaar te stellen van € 500.000,--. Het totaal beschikbare gestelde krediet komt 
daarmee uit op € 2.841.000,--; 

II.  het aanvullende krediet van € 500.000,-- te dekken uit: 
- RSP Stationsgebied: € 400.000,--; 
- middelen extra beleid 2014 interne plankosten ZRW/Spoorse projecten: € 100.000,--; 

III.  voor het project Herewegviaduct voor het jaar 2014 een aanvullend krediet beschikbaar 
te stellen van € 25.000,--. Het totaal beschikbare gestelde krediet komt daarmee uit  
€ 305.000,--; 

IV.  het aanvullende krediet van € 25.000,-- te dekken uit: 
- de risicobuffer 2015, uit het deel dat al is gereserveerd voor de vervanging van het 

Herewegspoorviaduct en dit bedrag voor te financieren uit een bijdrage van 
Groningen Bereikbaar; 

V. de gemeentebegroting 2014 te wijzigen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 23 april 2014. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. R.L. (Ruud) Vreeman 
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Raadsvoorste l 
^ " Gemeente 

\jron/ngen 

Datum raadsvergadering 1 0 - 0 2 - 2 0 1 4 

Raadscommissie 

Datum raadscommissie 

Bijlagen 

Onderwerp 

Registratienr. 

Datum B&W besluit 

Portefeuiiiehouder 

Steiier 

Telefoon 

E-mail 

BD 14.4178547 
18-02-2014 

Schroor 

F. Achterhof/K. vd 
Watering 

(050) 367 76 42 
frances.achterhof@gro 
ningen.nl 

Stadstalent, traineeprogramma gemeente Groningen 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I . de kosten van het traineeprogramma ter hoogte van € 151.000,— te dekken uit de reserve 

"Personeel in Balans"; 
I I . de kosten ten behoeve van extra werk leerbanen (BBL-plekken) voor jongeren ter hoogte van 

€ 189.000,-- te dekken uit de reserve "Personeel in Balans"; 
III. de gemeentebegroting 2014 overeenkomstig te wijzigen; 
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(Publieks-)samenvatting 

Uw raad heeft ons college in 2012 bij de begrotingsbehandeling gevraagd een traineeprogramma 
voor de gemeentelijke organisatie te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in het voorstel om te starten 
met het traineeprogramma "Stadstalent" biimen de gemeente Groningen. 
De start van "Stadstalent" en het beschikbaar stellen van extra werk leerbanen (BBL) maakt 
onderdeel uit van een totaal pakket aan initiatieven om de instroom van jonge ambtenaren te 
bevorderen en de leeftijdsopbouw van haar personeelsbestand toekomstbestendiger en dichterbij de 
afspiegeling te brengen van Groningen als jonge studentenstad. Groningen profileert zich landelijk 
als City of Talent; een toekomstgerichte organisatie met oog voor talent. 

Inleiding 

De opdracht voor het starten van een traineetraject vloeit voort uit de motie van uw raad 
d.d. 14-11-2012: "Groningen, kansen voor talent I I " te weten: 
• het aanbieden van traineeships door de gemeente kan een goed middel zijn in het kader van 

talentontwikkeling; 
• voor de gemeente kunnen traineeships interessant zijn, omdat zij hierdoor kennis kan maken 

met talent en hier haar voordeel mee kan doen. 
Uw raad heeft ons college verzocht binnen de gemeentelijke organisatie enkele traineeships te 
ontwikkelen. 

Ons college stelt voor om een traineetraject te starten waarbij nadmkkelijk samenwerking wordt 
gezocht met de Rijksuniversiteit Groningen en Hanze Hogeschool. 

De gemeente Groningen biedt al een aantal jaren werk leerbanen (BBL) aan, waarbij jongeren van 
MBO en/of HBO in de combinatie van werken en leren hun opieiding kunnen volgen. Ons college 
stelt uw raad voor het aantal werk leerbanen te verhogen met zes extra plekken. 

Het gemeentelijk traineetraject Stadstalent en de extra BBL-plekken maken onderdeel uit van een 
aantal verschillende thema's voor (tijdelijke) instroom van jongeren. Andere onderdelen zijn 
werkervaringsplekken met behoud van uitkering voor jonge hoog opgeleiden in samenwerking met 
Noorderlink en de mogelijkheid om jonge mensen aan te nemen wanneer ouderen minder gaan 
werken. Dit laatste wordt nader uitgewerkt in de uitwerking van het generatiepact. 

In het Sociaal Statuut 2014-2018 zijn afspraken gemaakt over het generatiepact. De kem van dit pact 
is dat medewerkers van 55 jaar en ouder tijd kurmen inleveren, waarvan de gemeente een deel voor 
haar rekening neemt. De besparing die dit de gemeente oplevert, wordt gebmikt voor bezuinigingen 
en jonge instroom. 

Beoogd resultaat 

Met de start van het traineeprogramma "Stadstalent" wil de gemeente Groningen de instroom van 
jonge ambtenaren bevorderen en de leeftijdsopbouw van haar personeelsbestand 
toekomstbestendiger maken en dichterbij de afspiegeling brengen van Groningen als jonge 
studentenstad. Daamaast profileert de gemeente zich als een toekomstgerichte organisatie met oog 
voor talent. De gemeente Groningen profiteert van de impuls van jong talent met een frisse blik, 
nieuw vergaarde kennis en dynamiek op de werkvloer. 
Tegelijkertijd biedt het traineeprogramma trainees de mogelijkheid hun perspectief op de 
arbeidsmarkt te vergroten door gedurende een korte periode relevante werkervaring op te doen en 
competenties in de praktijk te ontwikkelen op een additionele werkplek of taak. 
De instroom van jongeren is een van de speerpunten van het gemeentelijke HRM-beleid. 
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Kader 

Met de start van het traineetraject beantwoordt ons college de motie van uw raad "Groningen, 
kansen voor talent I I " van 14 november 2012. De gemeente Groningen kent per 1 januari 2014 een 
nieuw Sociaal Statuut, met als onderdeel het generatiepact. Daarmee wil zij als werkgever de 
instroom van jonge ambtenaren bevorderen en de leeftijdsopbouw van haar personeelsbestand 
toekomstbestendiger maken en dichterbij de afspiegeling brengen van Groningen als jonge 
studentenstad. 

Argumenten/afwegingen 

Met de start van het traineetraject beantwoordt ons college de motie van uw raad "Groningen, 
kansen voor talent I I " van 14 november 2012. De gemeente Groningen kent per 1 januari 2014 een 
nieuw Sociaal Statuut, met als onderdeel het generatiepact. Daarmee wil zij als werkgever de 
instroom van jonge ambtenaren bevorderen en de leeftijdsopbouw van haar personeelsbestand 
toekomstbestendiger maken en dichterbij de afspiegeling brengen van Groningen als jonge 
studentenstad. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

De instroom van jongeren is een van de speerpunten uit de gemeentelijke HR strategic. 
Het bevorderen van de instroom van jonge ambtenaren is noodzakelijk om te komen tot een 
toekomstbestendig personeelsbestand. Als werkgever heeft de gemeente Groningen bovendien een 
stevige opgave om in tijden van bezuinigingen en reorganisatie hier uiting aan te kurmen geven nu 
de vacatures niet meer extem worden ingevuld. Hierdoor krijgen jongeren weinig kans om regulier 
in te stromen. 

Financiele consequenties 

De kosten voor het traineeprogramma "Stadstalent" zijn begroot op € 151.000,--. Dit is inclusief de 
salariskosten van de trainees. Door gebruik te maken van expertise in eigen huis en samenwerking 
met GOA-Publiek kan dit totale bedrag beperkt blijven. Hiervoor kunnen tien trainees gedurende 
tien maanden relevante werkervaring opdoen. 

De kosten voor de extra werk leerbanen (BBL) (zes extra plekken) bedragen € 189.000,--. 
Dit is inclusief de salariskosten voor de BBL-ers. De BBL-ers zijn 32 uur per week werkzaam. 

Voorgesteld wordt om de dekking voor zowel het traineeprogramma als de extra BBL-plekken te 
halen door dit bedrag uit de reserve "Personeel in Balans" te onttrekken. 
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Begrotlngswijziging 2014 (Raad) 
|Stadstalent, tralneeprogramma?gemeente Groningen 

i Betnokken organisatieonderdeel 
J Naam \oorstej 
iBesluitMDnning {orgaan + datum) i 
I incidenteel / Structureel 
[Soortjwijziging 

Financiele bcgrotingswijziging 

Concernstaf [ i 
;Stadstalent, traineeprogramma gemenete Groningen 
Itoad , maart 2014̂  J 

Exploitatie \^ * _ „i ^ 

Bedragen x 1 000 euro 
! Saldo voor- :Saldo na 

Nr. j Deelprogramma Organisatieonderdeel l/S . Lasten Baten i res. Mut i Toev.rea • Ont Res i res. Mut 
; 13.1 College en Raad Concernstaf i : 1 j 151.000 \ -151.000 i 151.000 ; 0 
: 13.1 , College en Raad Concernstaf ; 1 189.000 ; -189.000 . 189.000 , 0 

340.000 0 -340 OOO ^ ^ 

{Inhouclelijktoeliciiiingopdebegroiingsvi^jziging i 1 f f— 

In 2008 is de reserve Personeel in Balans 'ingesteld voor het programma personeel in balans. De kosten 
voor het traineeprogramma en de extra werk leerbanen passen in het programma. De benodigden gelden 
warden onttrokken uit de reserve en ter begroting gebracht. 

R e a l i s e r i n g en e v a l u a t i e 

De werving en selectie van tien talenten voor "Stadstalent" zal spoedig plaatsvinden. Het streven is 
om begin 2014 met de eerste trainees te starten. 
De vakdirecteur heeft binnen het traineeprogramma de rol van opdrachtgever. Hij/zij is verant
woordelijk voor het formuleren van goede additionele opdrachten, die van meerwaarde zijn voor de 
gemeentelijke organisatie. Uiteindelijk beoordelen zij ook de trainees op de beoogde resultaten. 
Omdat het van belang is dat de trainees meer inzicht krijgen in het werken in een gemeentelijke 
organisatie zal het Groninger Management Team (GMT) de trainees uitnodigen voor gezamenlijke 
bijeenkomsten. 

Door het traineeprogramma Stadstalent wordt de organisatie versterkt met een groep jonge 
medewerkers, die met een frisse blik met organisatiebrede thema's aan de slag gaat. Samen met de 
overige (bestaande) initiatieven wordt de toestroom van jonge ambtenaren bevorderd en wordt 
gewerkt aan een toekomstbestendig personeelsbestand. De trainees krijgen een plek voor 10 
maanden, maar een mogelijke temgkeer in de gemeentelijke organisatie is in de toekomst niet 
uitgesloten. We vullen na verloop van tijd onze eigen "virtuele kweekvijver" door telkens een 
nieuwe lichting trainees te werven en een plek te bieden. 

Daarnaast worden de trainees in het gemeentelijke netwerk geintroduceerd, doen op hoog niveau 
werkervaring op en krijgen na afloop een getuigschrift. Met dit alles op zak hebben zij een beter 
perspectief op de arbeidsmarkt. 
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De gemeente Groningen zal gedurende de Iooptijd van het traineeprogramma de trainees en het 
programma actief blijven volgen evenals de overige (tijdelijke) instroom van jongeren in het kader 
van het generatiepact. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgpmeester, 
dr. R.L 

de secretaris, 
drs. M.A.^- en) Ruys 
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23 april 2014 
Nr. 7a 
Stadstalent traineeprogramma gemeente Groningen. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 februari 2014 
(GR 14.4200667); 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 

I. de kosten van het traineeprogramma ter hoogte van € 151.000,-- te dekken uit de 
reserve “Personeel in Balans”; 

II.  de kosten ten behoeve van extra werk leerbanen (BBL-plekken) voor jongeren ter 
hoogte van € 189.000,-- te dekken uit de reserve “Personeel in Balans”; 

III.  de gemeentebegroting 2014 overeenkomstig te wijzigen. 
 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 23 april 2014. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. R.L. (Ruud) Vreeman 
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Onderwerp 

BORG-rapportage 2013 en voorstel BORG-niveaus voor 2014 

Concept raadsbeslult 

De raad besluit: 
I . kennis te nemen van de BORG-rapportage 2013; 
II . het gewenste BORG-kwaliteitsniveau voor 2014 voor Kardinge en Ruskenveen vast te stellen 

op het niveau "zeer laag"; 
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(Publleks-)samenvatting 

Net als in voorgaande jaren hebben Stadjers ook in 2013 het onderhoud van de stad met de zoge-
naamde BORG-schouw (Beheer Openbare Ruimte Groningen) beoordeeld. De score is in 2013 met 
1% gestegen ten opzichte van 2012 en voldoet, met 92%, aan het door u vastgestelde kwaliteitspro-
fiel. We zullen ons in 2014 opnieuw inspannen om de stad schoon en heel te houden. We ontkomen 
er - in de huidige fmanciele situatie - echter niet aan om onze BORG-ambities voor het onderhoud 
van de stad naar beneden bij te stellen. Bij het vaststellen van de begroting 2014 heeft de raad dan 
ook besloten tot het verlagen van de BORG-niveaus. Dit houdt in dat we voor de birmenstad en het 
Noorderplantsoen blijven streven naar het huidige hoge onderhoudsniveau. Voor de overige delen 
van de stad kiezen we voor een lagere inzet op vooral de kortcyclische maatregelen (groenonder-
houd en schoonhouden). Dit zal weliswaar leiden tot een minder verzorgd beeld van de openbare 
ruimte, maar in de toekomst kan het oorspronkelijke niveau ook relatief eenvoudig weer worden 
hersteld. Voor de recreatiegebieden Kardinge en Ruskenveen stellen we voor om het gewenste 
BORG-kwaliteitsniveau vast te stellen op "zeer laag". Voor deze recreatiegebieden was nog niet 
eerder het kwaliteitsprofiel vastgesteld. Een vertaling van de huidige onderhoudsbudgetten naar het 
BORG-systeem leert dat deze toereikend zijn om het kortcyclisch onderhoud op BORG-niveau "zeer 
laag" te onderhouden. Hiermee kan het onderhoud op hetzelfde niveau gecontinueerd worden zoals 
het in de afgelopen jaren is uitgevoerd. 

inleiding 

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 
ieder jaar een BORG-schouw plaats, waarbij burgers toetsen in hoeverre wordt voidaan 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 schouvsresultaten over meerdere jaren worden ook de ontwikkelingen in de onderhoudskwaliteit 
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 volgende 
jaar voor. 

Beoogd resultaat 

Dit voorstel is bedoeld om u kennis te laten nemen van de resultaten van de BORG-schouw 2013 en 
om u te laten besluiten over de gewenste onderhoudskwaliteit "zeer laag" voor de recreatiegebieden 
Kardinge en Ruskenveen in 2014. 

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. 
Het verlagen van de BORG-niveaus maakt onderdeel uit van de bezuinigingen. Wij hebben u op 25 
oktober geinformeerd over de effecten van de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen ten eianzien van 
BORG (brief met kenmerk SB 13.3868288). Bij het vaststellen van de begroting voor 2014 heeft u 
besloten tot het verlagen van de BORG-kwaliteitsniveaus. 

Argumenten/afwegingen 

De verlaging van de kwaliteitsniveaus zal voomamelijk consequenties hebben voor het kortcyclisch 
onderhoud. Daarbij moet gedacht worden aan (een verlaging van) de dagelijkse inzet van Stadsbe
heer op groenonderhoud en het schoonhouden van de openbare ruimte (algehele netheid en verzor
ging). De voorgestelde aanpassingen zullen daardoor naar verwachting relatief snel leiden tot een 
vermlndering van de beeldkwaliteit in grote delen van de stad. Door de bezuiniging vooral te richten 
op deze kortcyclische onderdelen, kunnen - indien zich daartoe in de toekomst opnieuw de ambitie 
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en fmanciele ruimte voordoen - de oorspronkelijke kwaliteitsniveaus echter ook relatief eenvoudig 
worden hersteld. 

Maatsdiappel i j i t draagvlak/part ic ipat le 

De BORG-schouw is een belangrijk middel voor het realiseren van bewonersparticipatie in het 
beheer van de stad. Door dit bewonersoordeel ontstaat inzicht in de totale kwaliteit van de openbare 
ruimte. Grotendeels wordt de BORG-schouw uitgevoerd door inwoners van de stad. In 2013 hebben 
126 burgers deelgenomen aan de BORG-schouw. Op 4 december 2013 zijn de resultaten van de 
BORG-schouw gepresenteerd (en geevalueerd) aan de schouwers. De bijeenkomst is goed verlopen. 
We onderzoeken de mogelijkheden om burgerparticipatie, op het gebied van het schoonhouden van 
de openbare ruimte, verder te stimuleren. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het adopteren van een 
deel van de wijk door scholen, buurtverenigingen of betrokken bewoners. Een combinatie met het 
flexibele aanvalsteam behoort ook tot de mogelijkheden. 

Financiele consequenties 

Met de vaststelling van de begroting 2014 heeft u besloten tot het verlagen van de BORG-niveaus. 
Het gaat hierbij om een bezuiniging van 680 duizend euro in 2014 en vanaf 2015 1 miljoen euro 
structureel. Met het verlagen van het BORG-niveau voor het parkgedeelte van begraafplaatsen naar 
"sober" gaat vanaf 2014 een bezuiniging gemoeid van 100 duizend euro structureel. 

Voor het reguliere onderhoud van de recreatiegebieden is een budget beschikbaar van 474 duizend 
euro. De geraamde kosten voor regulier onderhoud op niveau "zeer laag" bedragen 493 duizend 
euro. Door schaalvoordelen verwachten wij hierop in de praktijk nog ongeveer 20 duizend te kunnen 
besparen. Dit betekent dat het onderhoud van de recreatiegebieden met de beschikbare middelen kan 
worden gecontinueerd op het BORG-niveau "zeer laag". 

Realisering en evaluatie 

Wij zullen u begin 2015 informeren over de effecten van het verlagen van de BORG-
kwaliteitsniveaus in de BORG-rapportage 2014. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
dr. R.L. (Ruud) Vreeman drs. M!?tr(Masuten) Ruys 
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BIJLAGE 5t 

2013 
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1. INLEIDING 

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 bij deze systematiek de inzet in het onderhoud. 
Daamaast vindt ieder jaar een BORG-schouw plaats, waarbij burgers toetsen in hoeverre 
wordt voidaan aan dit kwaliteitsprofiel. In 2013 hebben 126 burgers meegedaan aan deze 
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 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. Bij het vaststellen van de 
begroting 2014 heeft de raad al besloten hoe het kwaliteitsprofiel voor 2014 emit komt te 
zien: voor de birmenstad en het Noorderplantsoen blijven we streven naar het huidige hoge 
onderhoudsniveau, voor de overige delen van de stad kiezen we voor een lagere inzet op 
vooral de kortcyclische maatregelen (groenonderhoud en schoonhouden). 

De BORG-schouw is een van de belangrijkste vormen van burgerparticipatie in het 
onderhoud van de stad. Dit zien wij ook terug in de grote opkomst bij de evaluatie van de 
BORG-schouw 2013, 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 kurmen participeren in het beheerbeleid. Het verslag van deze 
bijeenkomst is opgenomen in bijiage 4. 

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. Vervolgens is de score ieder jaar weer toegenomen. In 2012 stond de score op 
91%. In 2013 is de score met 1% omhoog gegaan. 

Leeswljzer 
In hoofdstuk 2 gaan we eerst kort in op de BORG-systematiek. Een uitgebreide beschrijving 
van de systematiek is opgenomen in bijiage 1. In hoofdstuk 3 presenteren wij de resultaten 
van de BORG-schouw 2013 en de analyse ervan. In hoofdstuk 4 beschrijven we de aantallen 
meldingen over het onderhoud van de openbare mimte. In hoofdstuk 5 beschrijven wij de 
doelstellingen en de kwaliteitsniveaus voor 2014. 

2. BORG 

BORG is een systematiek waarmee voor beheer een effectieve inzet van middelen wordt 
gewaarborgd. Hiervoor zijn de gewenste kwaliteitsniveaus (zeer hoog, hoog, basis en sober) 
vastgesteld. Hiema wordt een korte beschrijving van de systematiek gegeven. In bijiage 1 is 
een uitgebreide beschrijving opgenomen. 

De keimierken van BORG zijn: 
o kwaliteitsprofiel, vastgesteld door de gemeenteraad (bijiage 2). In het kwaliteitsprofiel 

wordt onderscheid gemaakt in de facetten van de openbare mimte (rijwegen, 
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beplanting enz.), de fimctie 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 kwaliteitsniveau. 
Deze schouw vindt plaats rond jimi en wordt grotendeels uitgevoerd door burgers. 
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 opleveren. 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 2013 

Ieder jaar 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; 
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 2013 werd de BORG-schouw grotendeels uitgevoerd door burgers. Van de 130 
schouwers waren 126 burgers van onze stad en 4 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 kurmen 
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 2013 wordt, met een score van 95%, voidaan aan het vastgestelde 
kwaliteitsprofiel. 

Om een goed beeld te krijgen van de planten en dieren in de gebieden die biimen 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. 
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3.1 Behaalde resultaten 

In onderstaande tabel is weergegeven hoe de verschillende facetten en de onderdelen daarvan 
in 2013 hebben gescoord. Van ieder facet is aangegeven welk deel voldeed aan de gestelde 
kwaliteitsdoelen. Ter vergelijking zijn in de tweede kolom de scores uit 2012 vermeld. 

FACET/ onderdeel % voldoet aan de 
kwaliteitsambitie 

2013 2012 
TOTALE STAD 
(gewogen gemiddelde) (exclusief ecologie) 

92 91 

V e r h a r d i n g (gewogen gemiddelde) 90 89 
Rijbaan 92 90 
Trottolr 89 88 
Fietspad 89 89 
Wegmarkering 87 90 

G r o e n (gewogen gemiddelde) 92 90 
Beplanting 89 87 
Gras 89 90 
Bomen 95 93 

M e u b i l a i r (gewogen gemiddelde) 95 93 
Speelvoorzieningen 97 94 
Wijkohjecten 93 87 
Verlichting 97 96 
Straatmeubilair 89 90 
Bebording 95 93 

Oever (gewogen gemiddelde) 94 91 
Zware oeverbescherming 92 92 
Oever 95 92 

Schoon (gewogen gemiddelde) 91 90 
Onkruid in verharding 80 79 
Zwerfi^uil op verharding 93 92 
Zwerfvuil in groen 92 90 
Drijjvuil 86 90 
Graffiti 95 94 
Hondenpoep 94 94 

Ecolog ie (gewogen gemiddelde) 
(onderdeel van het facet groen) 

95 92 

Natuurlijk gras 96 92 
Natuurlijke beplanting 94 93 
Natuurlijk spelen 93 92 

Natuurlijke oevers 95 89 

We kuimen tevreden zijn als 90% op of boven de gestelde kwaliteitsambitie scoort. Omdat 
onderhoud een cyclisch proces is, zullen er ahijd 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 ieder jaar doelstellingen om de zwakkere 
onderdelen te verbeteren. Voor 2013 hadden wij de volgende doelstellingen geformuleerd: 

- Verbeteren van de kwaliteit van de facetten groen en verharding in stadsdeel Oost; 
- Verbeteren van de kwaliteit van het facet schoon in het kemwinkelgebied. 

De schouwresultaten van 2013 laten zien of en in hoeverre wij deze doelstellingen hebben 
gehaald. 

* Verhardins 
Verharding voldoet in 90% van de waamemingen aan de gewenste kwaliteit en is daarmee ten 
opzichte van het voorgaande jaar opnieuw met 1% gestegen. De grootste stijging doet zich 
voor in het facet rijbaan (+3%). Door het gereed komen van een aantal rioleringsprojecten in 
de oudere stadswijken is ook de kwaliteit van de rijbanen verbeterd. Dit zal waarschijniijk de 
oorzaak zijn van de hogere score op kwaliteit. 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 2013. Het gaat hier om de score 
"voldoende", onderscheiden naar asfalt en elementenverharding (tegels, klinkers). 

Resultaten professionele inspectie verhardingen 2013 
2013 2012 

Asfalt Elementen Asfah Elementen 
% voldoende of hoger % voldoende of hoger 

Rijbanen 93 89 95 83 
Fietspaden 96 92 96 93 
Trottoirs 94 91 95 86 
Totaal 93 (gewogen 

gemiddelde) 
90 (gewogen 
gemiddelde) 

96 (gewogen 
gemiddelde) 

87 (gewogen 
gemiddelde) 

Uit deze professionele inspectie blijkt dat de kwaliteit van de elementenverharding het 
afgelopen jaar is gestegen (+3%). Het kleinschalig onderhoud aan elementenverharding lijkt 
hiermee een positief effect te hebben op de kwaliteit. De professionele beoordeling van 
asfaltverharding is het afgelopen jaar gedaald (-3%), alleen de kwaliteit van asfaltfietspaden is 
gelijk gebleven. 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. 

* Groen 
De score voor groen is dit jaar met 2% gestegen en komt nu uit op een score van 92 %. 
Deze stijging wordt onder andere veroorzaakt door een hogere score op de onderdelen 
beplanting en bomen. De kwaliteit van gras is het afgelopen jaar 1% gedaald tot 89%. Dat het 
gras niet voldoet aan de kwaliteitsdoelstelling verklaren wij door de toegepaste vermiging. 
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Ook in 2013 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 
2013 uit op 95% en voldoet daarmee mimschoots aan het kwaliteitsprofiel. 

* Meubilair 
De score voor meubilair is met 2% gestegen. De gecontinueerde gerichte inzet op 
straatmeubilair lijkt daarmee effect te hebben. 

*Oevers 
Het facet oevers laat sinds 2010 een stijgende lijn zien. Sinds vorig jaar voldoet oevers aan de 
gewenste kwaliteit. Dit jaar zien wij weer een stijging, namelijk naar 94%. 

*Schoon 
Bij schoon voldoet ongeveer 91% en is sprake van een lichte stijging (+1%) ten opzichte van 
2012. In dat opzicht hebben we aan de doelstelling om de kwaliteit van het facet schoon in het 
kemwinkelgebied te verbeteren gehaald. Met uitzondering van 'drijfVuil' zien we bij de 
verschillende schoon onderdelen een stijgende lijn ten opzicht van vorig jaar. 

De bewoners beoordelen de onkmiden in de verharding (80%) gemiddeld onder de ambitie. 
De trend van de afgelopen jaren laat zien dat deze resultaten al langer onder dmk 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 deden wij in voorgaande jaren een aanvullende schouw op vier 
momenten in het jaar. Aangezien de resultaten van deze aanvullende schouw over het geheel 
genomen stabiel bleken te zijn en een positief beeld gaven, hebben wij besloten om vanaf 
2013 geen aparte monitoring meer te doen. 

3.3 Schouwresultaten per stadsdeel 

Op de volgende bladzijde 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. 
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Schouwresultaten per stadsdeel. 
Ecologie Groen Meubilair Oever Schoon Verharding Totaal 

Binnenstad 91% 93% 93% 100% 77% 85% 84% 
Oude Wijken 93% 93% 93% 93% 90% 89% 91% 
Oost 
(Noorddijk) 

93% 86% 93% 94% 89% 87% 89% 

West 
(Noordwest) 

99% 96% 98% 97% 95% 94% 96% 

Zuid 94% 94% 95% 92% 94% 93% 94% 
Totaal 
Stedelijk 95% 92% 95% 94% 91% 90% 92% 

Binnenstad Score: 84% 
De gemiddelde score voor de Binnenstad ligt onder het stedelijk gemiddelde en is met 84 % 
gelijk gebleven aan 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 vooral 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 wiiken Score: 91% 
De score voor de Oude wijken is met 1 % gestegen en scoort daarmee zelfs boven het 
gewenste niveau van 90%. Ten opzichte van vorig jaar zijn er slechts kleine verschuivingen 
per facet. Alleen het onderdeel verharding ligt onder de doelstelling. Vooral de verharding in 
de Oosterparkbuurt voldoet niet aan de norm. De Schildersbuurt scoort vooral laag op het 
facet schoon. Waarschijniijk wordt dit veroorzaakt door de slechte toegankelijkheid van de 
wijk in verband met de vervanging van de riolering en het grote aantal studenten dat er woont. 

Oost Score: 89% 
Stadsdeel Oost scoort met 89 % weliswaar 2 % hoger dan in 2012, maar blijft onder het 
gewenste niveau. De score van ecologie is met 6% gestegen ten opzicht van vorig jaar. 
Waarschijniijk ligt de oorzaak hiervan in een betere voorlichting hoe ecologie geschouwd 
moet worden. 
In 2012 hebben wij € 300.000,- ingezet op kleinschalige aanpak van groen en verhardingen in 
Oost. Voor groen is de kwaliteit met 2% toegenomen. De score voor verharding is gelijk 
gebleven. In 2013 hebben wij nog eens € 250.000,- ingezet voor klein onderhoud aan 
verharding en het verbeteren van het groen. De resultaten daarvan zijn pas in de BORG-scores 
van 2014 zichtbaar. Dan zal blijken of de kleine kwaliteitsverbetering zich voortzet. 

Zuid Score: 94% 
De totaalscore is 1% hoger dan in 2012 en komt uit op 94%. Hiermee voldoet stadsdeel Zuid 
mim aan de BORG-doelstelling. In vergelijking met vorig jaar zijn er geen grote verschillen 
in kwaliteit waargenomen. Alleen het groen in Villabuurt Oost scoort matig. In de 
Oosterpoort verdient het meubilair, de verkeersbebording, onkmid en hondenpoep extra 
aandacht. 
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West Score: 96% 
Stadsdeel West scoort ook dit jaar goed op alle onderdelen en is met een score van 96% in 
kwaliteit gelijk gebleven. In vergelijking met vorig jaar zijn er geen grote verschillen in 
scores waargenomen. 

Bedrijventerreinen 
Dit jaar zijn de bedrijventerreinen, in totaal 16 stuks, voor het eerst door de 
bedrijvenverenigingen geschouwd. In onderstaande tabel ziet u een overzicht van de 
schouwscores. 

Schouwresultaten bedrijventerreinen 
Ecologie Groen Meubilair Oever Schoon Verharding Totaal 

Bedrijventerreinen 100% 97% 88% 100% 96% 91 % 94% 

De bedrijventerreinen voldoen met een totaal score van 94% mimschoots aan het gewenste 
niveau. Een uitzondering hierop is het facet 'meubilair'. Vooral op de bedrijventerreinen 'De 
Vogels', 'Peizerweg', 'Oosterhamrikkade' en 'Ulgersmaweg e.o.' worden de bebordingen en 
het straat- en parkmeubilair matig beoordeeld. 

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 per jaar 
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 gebmiken. In onderstaande grafieken is de kwartaalinformatie uh de 
professionele schouw en de burgerschouw weergegeven. 

3.4.1 Onkruiden in de verharding 
De schouwresultaten op hoofdlijnen zijn zichtbaar gemaakt in de hiema volgende grafiek. 
In de grafiek over onkmiden 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 

Vergelijking burgerschouw met professionele kwartaalschouw kwaliteit schoon 2013 
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kwartaalmetingen is vanaf 2010 redelijk stabiel. Het koude voorjaar in 2013 heeft ervoor 
gezorgd dat de onkmiden minder snel konden ontkiemen. Dit heeft een positief effect op de 
gemiddelde kwaliteit van dat moment. 
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 een iets lager resultaat dan het voorgaande jaar. 

3.4.2 Zwerfafval grijs en groen 
De schouwresultaten van het zwerfafval op hoofdlijnen zijn zichtbaar gemaakt in de 
onderstaande grafiek. 

Vergelijking burgerschouw met professionele kwartaalschouw kwaliteit schoon 2013 
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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 (7,0 - 8,0). De trend op stedelijk niveau is over de afgelopen jaren stabiel. 

3.4.3 Graffiti en beplakking 
In onderstaande grafiek presenteren wij de schouwresultaten van het onderdeel 'graffiti' op 
hoofdlijnen. 

o 
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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. Tot 2013 
had de gemeente over de voile breedte van bekladding door graffiti en wildplakken geen 
integraal beleid op het schoonmaken: ieder droeg zorg voor het schoonhouden van 'de eigen 
spuUen'. Met de vorming van de directie Stadsbeheer is het schoonmaken van graffiti in een 
organisatie terecht gekomen. Dit lijkt een gunstig effect te hebben want de kwaliteit op 
stedelijk niveau is in 2013 toegenomen tot boven de 8. De gemeente treedt proactief op bij 
aanstootgevende uitingen. 

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 kuimen uitvoeren. 
In een stad met meer dan 190.000 inwoners kunnen we onmogelijk alles zelf voortdurend in 
de gaten houden. Bewoners kunnen him meldingen zowel telefonisch als digitaal (24 uur per 
dag) doen. Alle meldingen komen centraal binnen bij het Meldpunt Stadsbeheer en worden 
van daamit doorgespeeld naar de betreffende teams voor afliandeling. 

De ontwikkeling van het aantal meldingen heeft - in tegenstelling tot wat men wellicht zou 
verwachten - vaak geen directe relatie met de onderhoudstoestand. Zo heeft bijvoorbeeld de 
verbeterde bereikbaarheid (digitaal en via de MeldStad app) van de gemeente 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 hoofdcategorie 2010-2013 

687 842 689 1.211 +76% 
105 131 98 100 + 2% 
451 301 394 505 +28% 
1.299 1.562 1.751 1.244 -29% 
1.784 2.133 2.047 1.591 -22% 
549 572 601 447 -26% 
177 220 159 160 + 1% 
2.040 2.301 2.155 2.154 0% 
65 109 88 85 -3% 
360 564 490 484 -1% 
2.421 2.518 2.379 2.159 -9% 
9.938 11.253 10.851 10.140 -7% 

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat het totale aantal meldingen in 2013 licht is gedaald (7%). 

De grootste stijging is te zien in het aantal meldingen over Bomen. Dit hangt direct samen 
met de najaarsstorm in oktober 2013 en de hoeveelheid van de veroorzaakte schade. Verder 
laat de categorie Diversen een stijging zien. Het gaat hier om allerlei vragen en opmerkingen 
van bewoners over het beheer van de openbare mimte. 

10 
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De categorieen Groen, Openbare afvalstromen, Riolering en Wegen laten een daling zien: 
- Groen: meer meldingen over te hoog onkmid en hondenpoep in het groen. Minder 

meldingen over berenklauwen, het onderhoud van gras en snoeien van stmiken; 
- Openbare afvalstromen: meer meldingen over weesfietsen. Minder meldingen over 

zwerfvuil en snoeiafval; 
- Riolering: meer meldingen over verdwenen putdeksels en minder meldingen over 

bestrating rond putten; 
- Wegen: meer meldingen over asfalt, minder over opgedrukte verhardingen. 

Het aantal meldingen over Verlichting is in 2013 stabiel gebleven. 

In de tabel hieronder is een verdeling van de meldingen over de verschillende stadsdelen en 
de gemeente Ten Boer weergegeven. Uit deze tabel is te zien dat het aantal meldingen in de 
grootste stadsdelen Noorddijk en Zuid het grootst is. 

Aantal meldingen per stadsdeel en gemeente Ten Boer in 2013 
2013 % 

Stadsdeel 
Binnenstad 1.487 15% 
Oude Wijken 1.061 11% 
West 1.860 18% 
Oost 2.478 24% 
Zuid 2.631 26% 
Algemeen 167 2% 

Gemeente 
Ten Boer 456 4% 
Totaal 10.140 100% 

5. KWALITEITSNIVEAU EN DOELSTELLINGEN 2014 

Vanaf 2006 zijn we erin geslaagd om met iets minder middelen de goede onderhoudskwaliteit 
van de stad te behouden. Uit de BORG-schouw van 2013 blijkt dat Groningen stadsbreed in 
92% van de waameming voldoet aan de BORG doelen. Daarmee is de totaalscore iets hoger 
geworden dan die van 2012. 

5.1 Bezuinigingen 
We zullen ons in 2014 opnieuw inspannen om de stad schoon en heel te houden. We 
ontkomen er- in de huidige financiele simatie- echter niet aan om onze BORG ambities voor 
het onderhoud van de stad naar beneden bij te stellen. Bij het vaststellen van de begroting 
2014 heeft de raad dan ook besloten tot het veriagen van de BORG-niveaus. Dit houdt in dat 
we voor de binnenstad en het Noorderplantsoen blijven streven naar het huidige hoge 
onderhoudsniveau. Voor de overige delen van de stad kiezen we voor een lagere inzet op 
vooral de kortcyclische maatregelen (groenonderhoud en schoonhouden), zie de beheermatrix 
2014 in bijiage 3. Dit zal weliswaar leiden tot een minder verzorgd beeld van de openbare 
mimte, maar in de toekomst kan het oorspronkelijke niveau ook relatief eenvoudig weer 
worden hersteld. Als onderdeel van de bezuinigingsopgave gaan we met ingang van 2014 het 
parkgedeelte op begraaQjlaatsen onderhouden op BORG-niveau 'sober'. Dit zal leiden tot 
minder kort cyclische maatregelen waardoor er meer zwerfvuil en onkmid zal zijn. 

11 
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Het jaar 2014 is een overgangsjaar waarbij de effecten op de netheid en de verzorging nog 
niet volledig zichtbaar zullen zijn. Per 2015 is de bezuiniging wel volledig ingevuld en zetten 
we een flexibel aanvalsteam 'netheid en verzorging' in om excessen aan te pakken en waar 
mogelijk te voorkomen. Daamaast is er de komende jaren opnieuw volop mimte voor 
burgers, instellingen, ondememers om initiatieven te ontplooien. Deze ondersteunen we van 
harte door te faciliteren. 

5.2. Overdracht onderhoud en beheer recreatiegebieden 
In 2010 heeft het toenmalige college besloten alle beheer en onderhoud van de openbare 
mimte onder te gaan brengen in een beheerorganisatie. Hierdoor zijn per 1 januari 2014 het 
beheer en onderhoud van de recreatiegebieden overgegaan van OCSW naar Stadsbeheer. Op 
19 december 2013 heeft het college hierover besloten (coUegevoorstel 'Overdracht onderhoud 
en beheer recreatiegebieden van OCSW naar Stadsbeheer' met kenmerk SB13.3955831). De 
betreffende budgetten zijn in de gemeentebegroting voor 2014 toegevoegd aan Programma 9 
'Onderhoud en beheer Openbare mimte'. Stadsbeheer zal binnen deze budgetten het reguliere 
onderhoud van de betreffende onderdelen voortzetten. Een vertaling van de OCSW budgetten 
naar het BORG systeem leert dat deze toereikend zijn om het kort cyclisch onderhoud op het 
niveau 'zeer laag' te onderhouden. Het reguliere (kort cyclisch) onderhoud op BORG niveau 
"basis" zou jaarlijks een bedrag vergen van 649 duizend euro. BORG niveau "sober" zou 
voor het reguliere onderhoud een jaarlijks onderhoudsbedrag vergen van 603 duizend euro. 
Bij BORG niveau "zeer laag" is voor het regulier onderhoud een bedrag nodig van 493 
duizend euro. Doordat de recreatiegebieden bij Stadsbeheer onderdeel uitgaan maken van het 
totale onderhoudsareaal van de stad, kan op deze bedragen nog ongeveer 20 duizend euro 
worden bespaard. Voor de verwachte onderhoudskosten op BORG niveau "zeer laag" is dan 
voldoende dekking beschikbaar. Hiermee kan het onderhoud op hetzelfde niveau 
gecontinueerd worden zoals het in de afgelopen jaren is uitgevoerd. Een hoger niveau dan 
"zeer laag" kan hiermee echter niet worden gerealiseerd. 

5.3. Voorstel kwaliteitsniveau 2014 

Met het vaststellen van de begroting voor 2014 heeft de raad al besloten tot het verlagen van 
de BORG-kwaliteitsniveaus. De raad heeft besloten om: 

• Het gewenste BORG-kwaliteitsniveau voor 2014 voor de onderdelen groen en 
schoonmaken vast te stellen op het niveau 'sober' met uitzondering van de Binnenstad 
en het Noorderplantsoen; 

• Het gewenste BORG-kwaliteitsniveau voor 2014 voor het parkgedeelte op 
begraafplaatsen vast te stellen op het niveau 'sober'. 

De raad besluit: 
I . Kennis te nemen van de BORG-rapportage 2013; 

II . Het gewenste BORG-kwaliteitsniveau voor 2014 voor Kardinge en Ruskenveen vast 
te stellen op het niveau 'zeer laag'; 
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Bijiage 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 
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1. Het gewenste kwaliteitsniveau staat vast (raadsbesluit). 
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2. De werkelijkheid wordt hieraan getoetst door middel van een schouw; 
de zogeheten BORG-schouw. Beheerplan 
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3. De schouwresultaten worden naast het kwaliteitsniveau gelegd. 
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4. De schouwresultaten worden geanalyseerd en gerapporteerd. 
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5. De analyse wordt gebruikt bij de opstelling van de 
onderhoudsprogramma's voor het volgende jaar. 

Beheerplan 

Openbare 

Ruimte 

Groningen 

Opstellen en 
Uitvoeren 

Onderhouds
programma 6. Het onderhoudsprogramma wordt uitgevoerd, Inmiddels zijn we een 

jaar verder en wordt de volgende schouw uitgevoerd. 
Deze notitle 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: 
sober, basis, hoog en zeer hoog. 
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 het facet vertiarding. 

Ook op functies is er onderscheid te maken: woonwijken, winkelcentra, bedrijventerreinen 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 woonwiiken worden op het niveau 'basis'onderhouden. 
• de verharding in de binnenstad wordt op het niveau 'hoog'onderhouden. 

Het gehele overzicht staat In bijiage 3. 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 eenduldig vastlegt; 
• aangeeft welke kwaliteit de burgers waar mogen venwachten; 
• (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 voidaan wordt er geschouwd. De bestaande kwaliteit wordt dan 
vergeleken met de kwaliteit die er volgens de afspraak zou moeten zljn, het vastgestelde kwaliteitsniveau. 

Door het samenvoegen van alle waarnemingen van 66n 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 (opfrls)lnstructie 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 beleldsvonnlng en het onderhoudsprogramma van volgende jaren. Hierdoor neemt de 
Invloed van de burger op de onderhoudstoestand van de stad toe, uiteraard binnen de kwalltatleve randvoonwaarden 
(kwaliteitsniveaus) die door de Raad zijn vastgesteld. 

Tijdens de schouw wordt In de verschillende functlonele 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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Bijiage 4 

Borgschouw 2013 
Kort verslag evaluatie 04-12-2013 

De bijeenkomst is prima verlopen. Aanwezig waren circa 70 schouwers, wethouder Jan Seton 
en een aantal medewerkers van Stadsbeheer. 
De bijeenkomst bestond uit drie hoofddelen: 

1. Algemene deel waarin kort werd stilgestaan bij het plotselinge overlijden van de heer 
Feringa, de waardering voor de inzet en betrokkenheid van de schouwers werd 
uitgesproken en een aantal ontwikkelingen in het beheer werden toegelicht; 

2. De informatie over de schouw en de stedelijke resultaten; 
3. Inhoudelijke bespreking van de schouwresultaten in (stadsdeel)groepjes. 

De bijeenkomst werd afgesloten met een temgkoppeling uit de stadsdeelgesprekken. Hierbij 
werden een aantal vragen gesteld en opmerkingen gemaakt die we hieronder, met de reactie 
hierop, weergeven. 

Algemeen 
1. Borgschouwresultaten op gemeentelijke website. Kunnen de resultaten van de schouw op 

de gemeentelijke website gezet worden? 
Reactie: We gaan de resultaten per stadsdeel bundelen en op de sites zetten. 

2. Schouwboekje. Kan er weer een blad voor aantekeningen in het schouwboekje worden 
opgenomen? 
Reactie: De eventuele opmerkingen over het onderhoud kunnen de schouwers rechtstreeks 
aanleveren bij het meldpunt (digitaal, schriftelijk of telefonisch). Dit om ervoor te zorgen 
dat de melding wordt geregistreerd, bij de juiste beheerder terecht komt en tijdig wordt 
afgehandeld. Wel doen we in het vervolg weer een aantekeningenblad in het 
schoimboekje. 

3. Voorbereiding schouw. Het is belangrijk dat we de schouw goed voorbereiden om de 
verschillende facetten op de juiste wijze te kuimen beoordelen. Wanneer je al lang aan de 
schouw mee doet bestaat de kans dat je 'je eigen bril opzet'. Kan hier extra aandacht aan 
worden gegeven, bijvoorbeeld in kleine groepen? 
Reactie: Voor de start van de schouwperiode bieden we de deelnemers een 
instructiemiddag of avond. We gaan kijken of deze instructiemomenten voldoende 
handvatten biedt of dat een andere manier van voorbereiding nodig is. 

4. Adressen deelnemers. Bij de toezending van de schouwboekjes krijgen we een lijst met 
adressen van alle deelnemers. Dit is niet wenselijk met betrekking tot de bescherming van 
persoonsgegevens. 
Reactie: Dit is inderdaad niet goed. In het vervolg zullen we hier zorgvuldiger mee 
omgaan. 

Stadsdeel West 
1. Ecologisch maaien. Is het mogelijk dat we nader worden geinformeerd over het 

ecologisch maaibeleid? 
Reactie: We gaan hier aandacht aan besteden. Op de gemeentelijke websites plaatsen we 
binnenkort hierover een artikel. 

2. Mollenbestriiding. Wat is het gemeentelijk beleid op het gebied van de moUenbestrijding? 
Reactie: Bij overlast kunt u ons inschakelen. Stadsbeheer kan mollenklemmenplaatsen of 
u hebt de mogelijkheid om de mollenklemmen zelf over te nemen. De ongediertebestrijder 
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kan u informeren over het gebruik van mollenklemmen, zodat u de controles dan voortaan 
zelf kunt uitvoeren. Zie ook de gemeentelijke website 
http://gemeente.groningen.nl/woonomgeving/tips-tegen-ongedierte 

3. Integraal werken. Is het mogelijk dat bij snoeiwerk ook zwerfafval wordt verwijderd? 
Reactie: Wij hebben de gemeentelijke organisatie hierop ingericht door de Milieudienst 
en Stadsbeheer samen te voegen. De verschillende werkprocessen passen we hierop aan. 
Bij de uitvoering van het werk is dit dan ook een voortdurend aandachtspunt. 

Stadsdeel Zuid 
1. Afschot trottoirs. Verschillende trottoirs hebben een te groot afschot, waardoor het met 

een roUator moeilijk lopen is. 
Reactie: Trottoirs worden standaard aangelegd met een afschot van 2 d 2,5 cm per meter 
in dwarsrichting dus haaks op de looprichting. Afwijkingen hierin kunnen op 
verschillende wijze ontstaan, bijvoorbeeld bij boomwortelproblematiek of wanneer er een 
te groot hoogteverschil is tussen hoogte pandingang en hoogte trottoirband 
(Oosterstraat). U kunt het beste contact opnemen met de wijkpost om de lokale problemen 
te bespreken. 

2. Fietswrakken. De indruk bestaat dat de fietswrakken minder frequent worden opgemimd. 
Reactie: Onze inzet op het gebied van het ruimen van fietswrakken is niet veranderd. De 
buurtbeheerders nemen de fietswrakken, bij eigen constatering ofna een melding 
hierover, mee. Ook labelen we weesfietsen die we na de verlooptijd verwijderen. Het kan 
voorkomen dat een cluster fietsen oflosstaande weesfietsen te lang niet in beeld zijn. Dan 
reageren we graag op uw melding. 

3. Vervuiling ondergrondse afvalcontainers. 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. 

Stadsdeel Binnenstad 
1. Schoonfacetten. De binnenstad scoort matig 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. Onze inspanningen op dit gebied blijven 
onverminderd hoog. 

2. Binnenstad Oost. Binnenstad Oost is schoner geworden ten opzichte van vorig jaar. 
Reactie: 
Prima resultaat, we trachten dit vast te houden.. 

3. Onkmid in verharding. Vooral in de kleinere woonstraten is de score van het facet 
'onkmid in verharding' laag. Is extra aandacht mogelijk? 
Reactie: 
Onze huidige inzet op onkruidbestrijding op verharding is vooralsnog het meest 
haalbare. 

4. Huiskamerteam. Is de inzet van het huiskamerteam verminderd? 
Reactie: 
Nee, de inzet is niet minder geworden. 

5. AfValbakken. Is er bezuinigd op het aantal afvalbakken? 
Reactie: 
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Het aantal afvalbakken in de binnenstad is niet verminderd. 

Stadsdeel Oude wijken 
1. Scores. Ten opzichte van vorige jaren slechts kleine verschuivingen in de Oude 

Wijken, vrijwel allemaal in positieve richting. 
Reactie: 
De Korrewegwijk en Oosterpark scoren bovengemiddeld (met uitzondering van de 
verharding in de Oosterparkbuurt). Kostverloren is in zijn geheel zwak. De oorzaak 
hiervan is niet direct te achterhalen. We gaan hier samen met de betreffende 
schouwers naar kijken. De Schildersbuurt scoort vooral laag op schoon. 
Waarschijniijk wordt dit veroorzaakt door de slechte toegankelijkheid van de wijk in 
verband met de vervanging van de riolering en de zeer grote studentenpopulatie. 

2. Noorderplantsoen. Deze specifieke plek vraagt bijzondere aandacht. 
Reactie: 
Het Noorderplantsoen is een prachtig stukje natuur in de stad waar we trots op zijn. 
We streven hier daarom naar het kwaliteitsniveau 'Hoog'. Het beheer en onderhoud is 
daarop afgestemd. 

Stadsdeel Oost 
1. Tekeningen schouw. De tekeningen zijn verbeterd. Er zijn nog wel een paar 

detailuitwerkingen nodig. 
Reactie: 
We nemen binnenkort contact op voor een nadere bespreking hiervan. 

2. Hondenpoep. De overlast van hondenpoep is verminderd. 
Reactie: 
Het is goed om te constateren dat het ingezette hondenpoepbeleid vruchten afwerpt. 

3. Zwerfvoiil Lewenborg. In Lichtboei en Vaargeul is tijdens de lentekriebelactie 
zwerfvuil ingezameld door de bewoners. Het blijkt dat hier nu 60% minder afVal op 
straat ligt. 
Reactie: 
Een pracht resultaat. Dit geeft positieve energie om bewonersparticipatie blijvend te 
stimuleren en te faciliteren. 

4. Bedrijventerreinen. Op de verharding in de bedrijventerreinen blijft veel en gedurende 
lange tijd onkmid in de verharding staan 
Reactie: 
De voortgang van het borstelen in een wijk is sterk afhankelijk 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. Daamaast speelt ook de beschikbare capaciteit in het stadsdeel een 
rol (mens en materieel). Deze kan door ziekte of defecten beperkter zijn dan gewenst. 
De werkelijke uitvoering van het werk kan hierdoor sterk verschillen met de 
theoretische planning. 

5. Verharding. In Lewenborg komt op plaatsen in en bij Vaargeul veel Heermoes tussen 
de verharding omhoog. Is een hardnekkige plant en daardoor verrommelt het 
straatbeeld heel erg. 
Reactie: Heermoes is inderdaad een hardnekkige plant. Hoe vervelend ook, we kunnen 
geen extra inzet plegen op de bestrijding daarvan. Borstelen van onkruid gebeurd in 
de reguliere rondes. Dat kan betekenen dat het onkruid vrij lang zichtbaar is als het 
groeizaam weer is. 
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6. Zwerfvuil. Na het ophalen van huisvuil blijft er "vaak" rommel achter op straat, is het 
een idee om er een veegauto achter aan te laten rijden 
Reactie: Dit komt doordat bewoners te voile containers waarvan de deksels openstaan 
aanbieden. Bij het inladen kan hierdoor afval buiten de auto terecht komen. 
Ajvalcontainers moeten met gesloten deksels worden aangeboden. Wanneer dit een 
blijvend probleem vormt en wij hier regelmatig meldingen over ontvangen, informeren 
wij de betreffende bewoners in straat of buurt over de spelregels. 

7. Gazons Er is een groot verschil in de beoordeling van gazons 
Reactie: 
Waarschijniijk ligt de oorzaak bij de groeiomstandigheden aan het begin en eind van 
de schouwperiode. Deze waren sterk verschillend. 

Afsluitend spreekt de wethouder zijn dank uit voor betrokkenheid en inzet. Volgend jaar is er 
een extra uitdaging om, ondanks de bezuinigingen, voor een goede leefomgeving te zorgen. 
De wethouder nodigt ieder uit om met hem in contact te treden wanneer er vanuit de 
bewoners initiatieven of ideeen zijn om hierin een bijdrage te leveren. 
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23 april 2014 
Nr. 7b 
BORG-rapportage 2013 en voorstel BORG-niveaus voor 2014 . 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 maart 2014 
(GR 14.4255445); 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
het gewenste BORG-kwaliteitsniveau voor 2014 voor Kardinge en Ruskenveen vast te stellen 
op het niveau "zeer laag". 

 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 23 april 2014. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. R.L. (Ruud) Vreeman 
 



 

Motie 4) van de Stadspartij, BORG-niveau omhoog in 15%+ wijken, wordt . . .
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Raadsvoorstel 

Gemeente 

\jlfronfngen 

Datum raadsvergadering 23-04-2014 

Raadscommissie Ruimte & Wonen 
Datum raadscommissie 

Bijiagen 

09-04-2014 

2 

Onderwerp 

Registratienr. RO 14.4198113 
Datum B&W besluit 18-03-2014 

Portefeuillehouder Van der Schaaf 

Steller 

Telefoon 

E-mail 

Michiel de Boer 

367 8235 
jan.michiel.de.boer(i 
groningen.ni 

Vaststelling bestemmingsplan Woningsplitsing 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I . de ingediende zienswijzen niet over te nemen; 
IL de overwegingen en motiveringen overeenkomstig dit voorstel over te nemen en het 

bestemmingsplan Woningsplitsing, digitaal vervat in het gml-bestand 
NL.IMRO.0014.BP531Woningsplits-vg01.gml en gebruikmakend van een ondergrond ontleend 
aan het Grootschalig Basis Bestand Groningen van februari 2014, gewijzigd ten opzichte van 
het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen, overeenkomstig dit voorstel vast te stellen; 

in . geen exploitatieplan vast te stellen. 
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(Publleks-)samenvatting 

Het onderwerp Jongerenhuisvesting staat al jaren in de belangstelling. Het beleid is er op gericht om 
spreiding van jongerenhuisvesting over de stad te bereiken. Er is voor gekozen om dit te reguleren 
via de 15% norm. De raad heeft in een eerder stadium besloten dat deze norm voorlopig in stand 
blijft. Sinds het najaar van 2012 staat ook het onderwerp woningsplitsingen in de belangstelling, 
onder andere door signalen van bewoners. De laatste jaren neemt het aantal bouwkundige woning
splitsingen toe, ook in straten die vanwege de 15% norm al op slot staan. Door dergelijke woning
splitsingen ontstaan zelfstandige woonruimten (appartementen) die niet meetellen voor de 15% 
norm. Zo kan het gebeuren dat in straten die op slot staan de kamergewijze bewoning van gezins-
woningen toch toe kan nemen. De leefbaarheid komt hierdoor onder druk te staan en dit is een 
ongewenste ontwikkeling. Er is daarom onderzocht hoe dit kan worden gereguleerd. Op basis van 
het onderzoek is besloten om een facetbestemmingsplan op te stellen, waarin het bouwkundig 
splitsen van woningen wordt aangemerkt als strijdig gebruik. Met de vaststelling van het bestem
mingsplan Woningsplitsing zijn splitsingen alleen nog onder bepaalde voorwaarden mogelijk. 

Inleiding 

In het najaar van 2012 is het onderwerp woningsplitsingen onder de aandacht gekomen. Enerzijds 
zagen we een toename van het aantal splitsingen en anderzijds bracht een aantal 
bewonersorganisaties en de Stichting Briljant (Briljantsstraat) de problematiek bij de gemeente 
onder de aandacht. In uw raadscommissie Ruimte en Wonen van 6 november 2012 is toegezegd dat 
wij in gesprek zouden gaan met deze bewonersorganisaties. 

De toename van het aantal splitsingen van woningen (vooral ook in straten die al "op slot" staan 
vanwege de 15% norm), de gevolgen van splitsingen voor de woningvoorraad en de leefbaarheid in 
buvirten en wijken en de geluiden van buurtorganisaties en bewoners zijn de aanleiding geweest om 
de mogelijkheden van het reguleren van woningsplitsingen te onderzoeken. Via verschillende 
brieven hebben wij u hierover geinformeerd: 
- brief "Informeren Woningsplitsingen" d.d. 3 oktober 2012 (kenmerk RO 12.3308818.); 
- brief "Woningsplitsingen, bouwbesluit en 15% norm" d.d. 22 januari 2013 (kermierk RO 

13.3461392). 

Het voorstel geeft tevens uitvoering aan uw motie "prioriteit voor probleemstraten" die is aange
nomen bij de behandeling van het Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen d.d. 27 februari 
2013. Hierin heeft u ons college verzocht om: "bij het onderzoek naar de maatregelen om splitsingen 
te voorkomen, prioriteit te geven aan de straten waar de 15% norm voor kamerverhuur is bereikt en 
de urgentie groot blijkt". 

Op basis van het onderzoek en naar aanleiding van uw motie hebben wij op 23 april 2013 besloten 
om woningsplitsingen met een facetbestemmingsplan te regelen. Wij hebben u met de brief "Infor
meren voorstel reguleren woningsplitsingen" d.d. 26 april 2013 (kermierk RO 13.3650771) over 
ons besluit geinformeerd. In uw commissie van 14 mei 2013 hebben wij met u het belang van het 
reguleren van woningsplitsingen besproken. Vervolgens hebben wij u met de brief "Woningsplit
sing" d.d. 6 juni 2013 (kenmerk RO 13.3712502) geinformeerd over de uitwerking van de regulering 
in een facetbestemmingsplan. De brief en het ontwerpbestemmingsplan zijn aan de orde geweest in 
uw vergadering van 26 juni 2013. 

Het ontwerpbestemmingsplan Woningsplitsing heeft ter inzage gelegen van 19 juni tot en met 
30 juli 2013. Er zijn 2 zienswijzen naar aanleiding van de terinzagelegging ingediend. 
Op 3 September hebben wij besloten u het bestemmingsplan ter vaststelling voor te leggen. Op basis 
van nieuwe informatie over het planschaderisico hebben wij vervolgens besloten om het voorstel tot 
vaststelling van het bestemmingsplan Woningsplitsing in te trekken en een periode van passieve 
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risicoaanvaarding aan te houden. Wij hebben u hierover per brief d.d. 17 September met kenmerk 
RO 13.3899804 geinformeerd. Onder financiele consequenties gaan wij hier nader op in. 

Wij leggen u nu de zienswijzennota bestemmingsplan Woningsplitsing voor, alsmede het bestem
mingsplan Woningsplitsing ter vaststelling. 

Beoogd resultaat 

Met dit facetbestemmingsplan willen we bouwkundige woningsplitsingen gaan reguleren om zo 
de leefbaarheid in wijken en buurten te beschermen. Daarmee willen we bereiken dat er voldoende 
gezinswoningen beschikbaar blijven en dat we evenwichtige wijken houden waar het voor iedereen 
goed wonen en leven is. Door een afwijkingsbevoegdheid aan dit splitsingsverbod te verbinden kan 
voor grotere woningen van deze regel worden afgeweken en ook bijvoorbeeld voor wonen en zorg. 

Kader 

In onze Structuurvisie Wonen hebben we het belang aangegeven van evenwichtige wijken met een 
aantrekkelijk woon- en leefmilieu. Dit zijn wijken en buurten met onder andere een goede balans in 
de woningdifferentiatie, in de samenstelling van de bewoners en bij de wijk passende voorzieningen. 
Bekend is dat de waardering voor en de beleving van wijken door bewoners, naast fysieke kenmer
ken, vooral door sociale aspecten als de bevolkingssamenstelling en de dagelijkse interactie worden 
bepaaid. We willen daarom borgen dat de diversiteit in wijken behouden blijft en dat de dichtheid 
van bewoning niet te groot wordt. 

Argumenten/afwegingen 

In eerder genoemde brieven hebben wij u geinformeerd over de resultaten van ons onderzoek naar 
het reguleren van woningsplitsingen. Wij hebben contact gehad met verschillende gemeenten 
(Utrecht, Maastricht, Amhem en Leeuwarden). Woningsplitsingen kunnen in feite met 2 instrumen-
ten worden gereguleerd: met de huisvestingsverordening en met een bestemmingsplan. Op basis van 
een advies van de stadsadvocaat is gekozen voor een facetbestemmingsplan. Volgens de stadsadvo-
caat geeft dit middel de meeste rechtszekerheid. De gemeenten Utrecht en Maastricht hebben ook 
voor dit instrument gekozen. 

We hebben gekozen voor een facetbestemmingsplan voor de gehele stad, exclusief de binnenstad en 
niet-woonbuurten (bijvoorbeeld bedrijventerreinen). Hiermee komt het plangebied overeen met ons 
beleid voor particuliere kamerverhuur en de 15% norm die voor hetzelfde gebied van kracht is. Dit 
geeft ook voor alle bewoners van onze stad rechtsgelijkheid. Bovendien voorkomen we hiermee dat 
de problematiek zich verplaatst naar andere delen van de stad, waarvoor de regeling niet geldt en we 
hiermee in feite het probleem verplaatsen. 

We hebben ook bewust gekozen voor een boven- en ondermaat voor wat betreft de oppervlakte van 
de te splitsen woning. We zien dat woningsplitsingen zich vooral voordoen in wijken met een meer 
dan gemiddelde dichtheid. Dit zijn tevens de wijken waar het belangrijk is om het aantal woningen 
dat geschikt is voor gezinnen op peil te houden. In de systematiek van dit bestemmingsplan worden 
daarom courante (betaalbare en schaarse) gezinswoningen uitgesloten van de mogelijkheid om te 
splitsen. 

De oppervlakte van dergelijke woningen kent wat ons betreft een bovengrens van circa 140 m^ Wo
ningen die groter zijn dan 140 m^ gebruiksoppervlakte behoren niet tot deze categorie "betaalbaar en 
schaars". Voor deze woningen geldt een afwijkingsbevoegdheid indien de (zelfstandige) apparte
menten die na splitsing ontstaan minimaal 50 m^ groot zijn. Deze ondergrens is gekozen om te 
voorkomen dat er opgedeeld wordt in een groot aantal kleinere eenheden met wederom verdichting 
als gevolg. Het huidige Bouwbesluit 2012 biedt de mogelijkheid om zelfstandige appartementen te 
creeren vanaf 18 m .̂ Met Campus Groningen zetten we in op de realisatie van kwalitatief hoog-
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waardige zelfstandige eenheden voor jongeren op specifieke locaties. Hiermee bedienen we de vraag 
naar dergelijke eenheden. 

Appartementen van 50 m en groter zijn volwaardige woningen met een eigen berging en een afzon
deriijke buitenruimte waardoor ze geschikt zijn voor bijvoorbeeld startende huishoudens. Er wordt 
daarmee gestuurd in de richting van starterswoningen in tegenstelling tot verdere opdeling in 
kamergewijze verhuur. 

Naar aanleiding van uw reacties in de raad van 26 juni 2013 hebben wij nog gekeken naar de posi
tieve ontwikkeling die dit bestemmingsplan wellicht onmogelijk gaat maken. We hebben in ieder 
geval nog een afwijkingsbevoegdheid opgenomen voor gevallen waar het gaat om wonen en zorg, 
zoals meergeneratiewoningen en mantelzorg. 

Zienswijzen. 
Naar aanleiding van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zijn twee zienswijzen 
ingediend. Zij zijn binnen de termijn ingediend en daarmee ontvankelijk. Indieners zijn voorname
lijk woningeigenaren en ontwikkelaars die op professionele wijze panden kopen en verbouwen voor 
studenten- en jongerenhuisvesting. In de zienswijzenota (bijiage bij dit voorstel) reageren wij uitge
breid op de ingediende zienswijzen. Hieronder in het onderdeel Financiele consequenties bespreken 
wij het risico op planschadeprocedures als gevolg van dit bestemmingsplan. De zienswijzen hebben 
namelijk vooral betrekking op dit punt. Wij stellen u voor de zienswijzen niet over te nemen. 

Wijzigingen. 
In de regels van het plan dienen de volgende wijzigingen te worden aangebracht. 
1. In de begripsbepalingen moet de definitie van "zelfstandige woning" worden gewijzigd. In het 

ontwerpbestemmingsplan was de volgende definitie van zelfstandige woning opgenomen: "een 
woning zoals die in het kadaster met een afzonderlijk huisnummer staat opgenomen". Deze defi
nitie is echter niet sluitend. Het komt namelijk veel voor dat bij bouwkundige woningsplitsing 
niet kadastraal gesplitst wordt. In een kadastraal nummer worden dan verscheidene zelfstandige 
eenheden ingebouwd, ieder met een eigen huisnummer. Deze nieuwe huisnummers worden ech
ter niet kadastraal geregistreerd. Onder deze begripsbepaling zou het splitsingsverbod dan ook 
ontdoken kunnen worden. De vervangende begripsbepaling luidt: "de kleinste binnen een of meer 
panden gelegen en voor woondoeleinden geschikte eenheid van gebruik die in functioneel opzicht 
zelfstandig is". 

2. Het vorenstaande noopt tegelijkertijd tot opname van een definitie van het begrip "pand": de 
kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die 
direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is". 

3. Het is gewenst om in de afwijkingsbevoegdheid in artikel 3 lid 2 een bepaling op te nemen die 
het mogelijk maakt te kunnen splitsen ingeval de splitsing bedoeld is om mantelzorg te kunnen 
verienen. Daartoe wordt de volgende bepaling opgenomen: "Burgemeester en wethouders kunnen 
bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.1: .... b. voor splitsing ten be
hoeve van een meergeneratiewoning". 

4. Bij de begripsbepalingen in artikel 1 wordt voor meergeneratiewoning de volgende definitie op
genomen: "Een geschakelde, zelfstandige wooneenheid met inpandige verbinding voor ouderen 
of mensen met een beperking en hun familie waarbij de familie mantelzorg verleent". 

5. Een begripsbepaling van mantelzorg wordt toegevoegd, luidend als volgt: "Zorg die niet in het 
kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door een of meerde
re leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale 
relatie". 

6. In artikel 3 lid 5 is een overbodige afwijkingsmogelij kheid opgenomen. Deze is reeds opgenomen 
onder lid 2 van hetzelfde artikel. De bepaling kan worden geschrapt. 
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7. De bijiage bij de regels die de lijst bevat met bestemmingsplannen die onder dit facetbestem
mingsplan vallen moet worden aangepast. Sinds de terinzagelegging van het ontwerpbestem
mingsplan is een groot aantal plannen vervallen en vervangen door een kleiner aantal nieuwe, 
met name als gevolg van de versnelde actualiseringsslag in 2013. De plannen Europapark 2013 
en Cortinghborg II hebben het splitsingsverbod al in zich opgenomen en komen dan ook niet voor 
op de verbeelding. Bestemmingsplannen die momenteel in procedure zijn of worden voorbereid 
en woonbuurten bevatten die onder het splitsingsverbod dienen te vallen, bevatten dezelfde regels 
als in dit facetplan zijn opgenomen (bv. het nieuwe plan voor Oranjebuurt-Noorder-
plantsoenbuurt). 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

De omzeiling van de 15%-norm via het splitsen van woningen is prominent aan het licht gekomen 
bij een aantal splitsingen in de stad. Enkele bewonersorganisaties en de Stichting Briljant (Briljant-
straat) hebben daartegen fel geageerd maar de vergunningen konden niet geweigerd worden. Het nu 
in te voeren splitsingsverbod kan uiteraard op hun steun rekenen. Anderzijds zullen woningeigena
ren die willen splitsen of willen verkopen t.b.v. splitsing niet blij zijn en mogelijk bezwaar gaan ma
ken tegen het bestemmingsplan. De terinzagelegging heeft geleid tot 2 zienswijzen. 

Financiele consequenties 

Planschade. 
In onze brief aan uw raad van 17 September 2013 (kenmerk RO 13.3899804) hebben wij uiteengezet 
dat de uitgevoerde risicoanalyse planschade een substantieel risico aangaf ten aanzien van planscha
de. Wij vinden een dergelijk risico ongewenst. Wij hebben daarom toen besloten om u vooralsnog 
geen voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan voor te leggen. Door een periode in te lassen 
van zogenaamde passieve risico-aanvaarding is het echter mogelijk het planschaderisico te reduce-
ren tot nul. In deze periode hebben eigenaren alsnog de kans splitsingsaanvragen in te dienen en 
gehonoreerd te krijgen. Na afloop van die periode (het moment waarop uw raad het plan vaststelt) 
is splitsen niet meer mogelijk en kurmen planschadeclaims geweigerd worden. Eigenaren hebben 
dan hun kans laten lopen. In genoemde brief hebben wij u gemeid een dergelijke periode in acht te 
zullen gaan nemen. Wij noemden toen een periode van 10 maanden. Nader onderzoek naar de 
maximale lengte van deze periode heeft ons echter tot de overtuiging gebracht dat een termijn van 6 
maanden voldoende moet zijn. De lengte van de periode hangt namelijk samen met de complexiteit 
en het tijdsbeslag van voorbereiden en indienen van splitsingsaanvragen. 
Bij woningsplitsing is de complexiteit gering en kan eenvoudig birmen 6 maanden het hele vergun-
ningstraject worden doorlopen. Wij leggen u nu dan ook het voorstel tot vaststelling van het be
stemmingsplan voor. 

Realisering en evaluatie 

Vanaf het moment van vaststelling geldt het splitsingsverbod. Indieners van zienswijzen kunnen 
tegen de vaststelling in beroep gaan bij de Raad van State en eventueel om een voorlopige 
voorziening vragen. In het laatste geval kan de inwerkingtreding van het plan vertraagd worden. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
dj/'KIW (Ruud) Vreeman 

r 

de secretaris, 
drs. M , n) Ruys 
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o BULAGE] 5k 

Zienswijzenota ontwerp-bestemmingsplan Woningsplitsing 

Het ontwerp-bestemmingsplan Woningsplitsing heefit ter inzage gelegen van 19 juni tot en met 30 juli 
2013. Er zijn 2 zienswijzen naar aanleiding van de terinzagelegging ingediend. Ze zijn ontvangen op 
19 juli, dus binnen de inzagetermijn, en zijn daarom ontvankelijk. 

Hieronder worden de zienswijzen samengevat en voorzien van commentaar van gemeentezijde. 

Zienswijze 1 
a. Schrijvers zijn het niet eens met de stelling van de gemeente dat kleine zelfstandige 

wooneenheden, waarop het splitsingsverbod zich richt, vergelijkbaar zijn met 
studentenkamers. Een bewoner van een zelfstandige woning, hoe klein ook, heeft alle 
voorzieningen voor zichzelf en voelt zich als enige verantwoordelijk voor de woning. Dat is 
wezenlijk anders dan in studentenhuizen met gezamenlijke voorzieningen. Een bewoner van 
een zelfstandige woning is als enige aanspreekbaar voor overlast die hij veroorzaakt. De 
invloed op het woon- en leefmilieu van deze woningen is daarom anders dan van 
studentenhuizen. Ze zijn daarom beter te vergelijken met gezinswoningen. 

b. Men ziet geen verband met de 15%-norm. Het gaat bij kleine appartementen om kwaliteit van 
zelfstandigheid. Voor deze woningen kan ook huursubsidie worden verstrekt. 

c. Dat het splitsingsverbod de beschikbaarheid van gezinswoningen voor jonge gezinnen 
ondersteunt, wordt niet onderschreven. Men vindt dat het hier gaat om een verwaarloosbaar 
aantal potentiele kopers terwiji de beschikbaarheid van gezinswoningen niet lijdt onder de 
splitsingen. 

d. Evenwichtige bevolkingsopbouw: het merendeel van de studenten woont in het centrum of in 
complexen. Een splitsingsverbod lijkt meer op segregatie gericht dan op een evenwichtige 
bevolkingsopbouw. 

e. De bevolkingsdichtheid zai niet toenemen door de splitsingen. Een opgesplitste gezinswoning 
zai niet meer bewoners bevatten dan de oorspronkelijke gezinswoning (doorgaans 3 tot 4 
personen). 

f. Ruimtelijke relevantie: het bestemmingsplan stelt dat oververtegenwoordiging van jongeren in 
een buurt ruimtelijke effecten heeft (parkeren, geluid) die de leefbaarheid kunnen aantasten. 
Elders (bestemmingsplan Friesestraatweg-Hoogeweg) stelt de gemeente echter dat bewoning 
door studenten niet in een adem genoemd mag worden met overlast. Bij splitsing gaat het niet 
eens alleen over studenten. De aanpassing van de parkeemorm voor kleine wooneenheden 
door de gemeente draagt actief bij aan mogelijk optredende parkeerdruk. 

g. Bouwbesluit: het bestemmingsplan stelt dat de aanpassing van het Bouwbesluit in 2012, 
waardoor kleinere zelfstandige woningen kuimen worden gebouwd, bedoeld was voor 
leegstaande kantoorpanden. En dat die aanpassing nu ook wordt benut voor het splitsen van 
gezinswoningen. Indieners van de zienswijze menen dat die aanpassing evengoed voor dat 
doel is gemaakt. Bovendien wordt in hoofdstuk 1 van de toelichting bij het bestemmingsplan 
gesteld dat de splitsingen al sinds 2010 gaande zijn. 

h. Het splitsingsverbod is een zeer ingrijpende maatregel, die de vrijheid van de woningeigenaar 
rigoureus beperkt. Dit middel is te grof in vergelijking met het belang dat er mee moet worden 
gediend, nl. de doelstellingen van het gemeentelijk beleid om de zelfstandige woningvoorraad 
volkshuisvestelijk te beschermen en evenwichtig opgebouwde wijken te behouden. Alle 
woningen buiten het centrum worden over een kam geschoren. In de meeste gevallen levert 
het splitsen van een woning in het geheel geen problemen op. De afwijkingsmogelij kheid die 
het plan bevat biedt geen rechtszekerheid omdat de toepassing ervan afhankelijk is van het 
oordeel van de gemeente. Kleine zelfstandige wooneenheden zijn enorm in trek, zeker nu 
kopen moeilijk is (hypotheek krijgen, onzekere waarde van woningen, werkloosheid). Daarom 
zijn voor een goede volkshuisvesting meer zelfstandige wooneenheden nodig. 

i . Het recht om een gebouw met toebehoren te splitsen in appartementsrechten is in het 
Burgerlijk Wetboek verankerd. Een bestemmingsplan mag dit recht niet verbieden. 

j . Planschade: woningen die aantrekkelijk zijn voor splitsing zullen door dit bestemmingsplan 
sterk in waarde dalen. De gemeente moet deze daling compenseren. Met een drietal 
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voorbeelden wordt dh standpunt onderbouwd. Er worden bedragen genoemd van €50.000,- tot 
€90.000,- per pand. Te zijner tijd zullen planschadeclaims per pand onderbouwd worden. 
Indieners van de zienswijze zijn bereid met de gemeente te overleggen over de financiele 
consequenties voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld. 

Zienswijze 2 
k. De indiener van deze zienswijze heeft ook de eerste zienswijze ondertekend maar wil daar nog 

het een en ander aan toevoegen omdat hij in een woning woont die met het splitsingsverbod te 
maken krijgt. Na aankoop van deze woning heeft hij de woning grondig verbouwd om er zelf 
te gaan wonen. Maar de indeling is zodanig gemaakt, dat de woning eenvoudig in 4 
wooneenheden kan worden opgedeeld van 25-50m2 oppervlakte. Dat wil hij gaan doen als hij 
zelf elders gaat wonen, en vervolgens verkopen of verhuren. De woning is ca. 130m2 in 
gebruiksoppervlakte. De waardeverhoging bij verkoop na splitsing raamt hij op €80.000,-. 
Door dit bestemmingsplan is deze waardevermeerdering ineens niet meer aan de orde. Als het 
bestemmingsplan zo doorgaat, zai hij een planschadeclaim indienen. 

Reactie van gemeentezijde 

Ad a. en b. 
Het al dan niet beschikbaar hebben van eigen voorzieningen zien wij niet als onderscheidend element 
in het gebruik van woonruimte en de invloed op de omgeving. Van groter belang zijn de grootte van 
een woonruimte, de huurprijs en de categorie bewoners die deze kleine appartementen aantrekken. De 
praktijk wijst uit dat de effecten op de omgeving van de kleinst mogelijke zelfstandige wooneenheden 
in voormalige gezinswoningen met een oppervlakte tot 140m2 niet wezenlijk anders zijn dan bij 
onzelfstandige kamerverhuur. Het gaat hier om dezelfde doelgroep. De signalen van omwonenden uh 
buurten waar de splitsingen plaatsvinden zijn ondubbelzinnig en wijzen op vergelijkbaar woongedrag. 
Het gaat nu eenmaal om intensievere bewoning dan van een gezinswoning (bv. slaapkamers die nu 
voor bewoning worden gebruikt). Wij vinden een goede interactie tussen stadjers en studenten van 
groot belang. Dat is zeer waardevol voor de leefbaarheid in een buurt. De betrokkenheid van beide 
groepen bij de buurt is wel verschillend. Wij blijven daarom van mening dat de 
splitsingsmogelij kheden van relatief kleine woningen gevolgen kunnen hebben voor het woon- en 
leefmilieu die niet wezenlijk anders zijn dan die van kamerverhuurpanden. Er is daarom wel degelijk 
een verband tussen de 15%-norm en de woningsplitsing van kleine gezinswoningen. Het feit dat voor 
kleine woningen huursubsidie kan worden versterkt heeft naar onze mening geen invloed op het 
woongedrag. 

Ad c. 
Het gaat hier wel degelijk om relevante aantallen. Zoals in de toelichting bij het bestemmingsplan 
vermeld, zijn er sinds 2010 ca. 650 wooneenheden toegevoegd door splitsing. Dat heeft wel degelijk 
invloed op de beschikbaarheid van gezinswoningen op de woningmarkt. 

Ad d. 
Het splitsingsverbod is bedoeld om evenwicht te behouden. De 15%-norm is door de raad ingevoerd 
juist om het evenwicht in woonbuurten te bewaren. De splitsingspraktijk ondergraaft deze norm omdat 
het een manier is om het te omzeilen. Omdat in de Biniienstad al lang geen sprake meer is van een 
evenwichtige samenstelling van de woningvoorraad, is het splitsingsverbod daar niet van toepassing 
verklaard. 

Ad e. 
De gemiddelde woningbezetting van gezinswoningen in de stad is 2,5. Na splitsing wonen er 3 a 4 
mensen in een voormalige gezinswoning. Dat is dus duidelijk bovengemiddeld. 

A d f 
Wij willen de nadelige effecten van een te grote aanwezigheid van kamerverhuur in woonbuurten 
beperken. Doelstelllng van ons kamerverhuurbeleid is drieledig: 
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1. zorgen voor een evenwichtige woningvoorraad, zodat er ook voldoende woningen 
beschikbaar blijven voor andere doelgroepen, zoals geziimen en starters; 
2. zorgen voor evenwichtige en leefbare wijken; 
3. zorgen voor voldoende ruimte in de markt waardoor de groei van jongeren kan worden opgevangen. 
Uitgangspunt is daarbij dat een buurt 15% aan kamerverhuur kan 'hebben'. Wij zijn ons ervan bewust 
dat niet overal nadelige effecten voor de omgeving optreden. Maar de gehanteerde norm zien wij als 
een reeel percentage voor een gemiddelde woonbuurt. 

Adg. 
Het Bouwbeslmt kent inderdaad een algemene regeling. Bedoeld is te zeggen dat deze regeling op het 
punt van het realiseren van kleine woonruimtes in woonbuurten nadelige aspecten kent. Sinds 2010 is 
de splitsingspraktijk al gaande. Tot 2012 was de minimumoppervlakte 24m2, daarna is deze 18m2 
geworden. De nadelige effecten op woonbuurten hiervan hebben ook andere steden aanleiding 
gegeven om een splitsingsregeling in te voeren. 

Ad h. 
Wij hebben het bestemmingsplan van toepassing verklaard op een groot aantal woonwijken in de stad. 
Dat is niet voor niets. Indien het splitsingsverbod zou gelden voor een klein aantal buurten waar nu de 
overlast het grootst is, zou het aantal splitsingen in andere buurten gaan toenemen. In veel 
woonbuurten die na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd bevinden zich nl. heel wat relatief 
goedkope gezinswoningen die geschikt zijn voor deze vorm van splitsing. De splhsingen zouden zich 
dus daarheen kunnen verplaatsen en dat willen wij voorkomen. 
De afwijkingsbevoegdheid kent een toetsingskader. Daarmee wordt objectief vastgelegd op welke 
aspecten wordt gelet bij het eventueel toestaan van een afwijking. De wet steh dit verplicht. Uiteraard 
zijn de effecten van een aanvraag op de omgeving in dit geval een belangrijk punt van afweging. 
Het is juist dat er een vraag is naar zelfstandige wooneenheden. Daarom is met de manifestatie 
BouwJong! het startsein gegeven om op specifieke plekken in de stad grootschalige, kwalitatief goede 
jongerenhuisvesting te realiseren. De kleine eenheden die hierin worden gerealiseerd willen wij bij 
voorkeur niet in bestaande woonbuurten zien vanwege genoemde nadelige effecten voor het 
leefinilieu. In deze buurten willen wij grotere eenheden toelaten voor met name starters, die via de 
afwijkingsbevoegdheid in het bestemmingsplan kunnen worden toegestaan (50m2 en meer). 

Adi. 
Het Burgerlijk Wetboek 5, titel 9, artikel 160 kent bepalingen omtrent spHtsing in 
appartementsrechten. Het gaat hier om de juridische splitsing in verschillenden eigendommen, 
ongeacht de bouwtechnische situatie. Dat is iets anders dan het bouwkundig splitsen tot zelfstandige 
woningen. Dat kan worden gereguleerd via de ruimtelijke ordening. 

Adj . en k. 
Planschadeclaims die eventueel worden ingediend naar aanleiding van dh bestemmingsplan zullen van 
geval tot geval worden beoordeeld volgens de regels die daarvoor zijn. 
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1

Esther Dallinga

Van: Esther Klaver <aeklaver@gmail.com>

Verzonden: dinsdag 15 april 2014 8:42

Aan: Griffie

CC: Henk Cuperus; sjoerdstienstra1946@gmail.com

Onderwerp: griffie@groningen.nl

Geachte griffie, 
Zou u zo vriendelijk willen zijn, onderstaande mail door te sturen naar de afzonderlijke raadsfracties? 
Alvast mijn dank. 
Met groet, 
Esther Klaver 
voorzitter buurtvereniging het A-kwartier 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Woensdag a.s. besluit u over het bestemmingsplan Woningsplitsing. Namens de bewoners van het A-
kwartier verzoek ik u nadrukkelijk het bestemmingsplan Woningsplitsing ook voor de Binnenstad te doen 
gelden. Het A-kwartier valt zoals u weet buiten de 15%-norm. Ondertussen zien wij de ene woning 
(prachtige panden overigens) na de andere verkocht worden aan 'huisjesmelkers' die er vervolgens 
studentenwoningen van maken. Als voorzitter van de buurtvereniging wordt ik met regelmaat aangesproken 
door verontruste en boze bewoners die deze ontwikkeling met lede ogen aanzien en zich machteloos voelen 
in de strijd tegen de verloedering van de panden in de binnenstad. De bewoners voelen zich door de 
aandacht die er is voor de studentenbewoning buiten de binnenstad achtergesteld, niet gehoord en niet 
serieus genomen. De 'rechtsgelijkheid' waarover in het voorstel wordt gesproken, wordt door de bewoners 
van het A-kwartier allerminst ervaren!  
Welke partij heeft het lef om te staan voor een evenwichtige verdeling van verschillende bewonersgroepen 
in de stad? Welke partij heeft oog voor het verval dat ontstaat wanneer huismelkers prachtige 
beeldbepalende panden met historische waarde ombouwen tot studentenwoningen en niet goed 
onderhouden? Welke partij neemt de overlast die dat voor andere bewoners met zich meebrengt evenals de 
daling van hun huizenprijzen serieus en is bereid op te komen voor de belangen van deze burgers?  
 
Wij danken u voor uw aandacht en wensen u woensdag veel wijsheid toe. 
 
Met hartelijke groet,  
 
namens de bewoners van het A-kwartier, 
 
Esther Klaver 
voorzitter buurtvereniging het A-kwartier 
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[nsen 
Onderwerp AanvuUende informatie bestemmingsplan Wonings^^^*^ ^ 

Steiier Michiel de Boer 

De leden van de raad van de gemeente Groningen 
te 
GRONINGEN 

Telefoon (050) 367 8212 Bijlage(n) 2 Onskenmerk 4344760 

Datum 2 2 APR 2014 Uwbriefvan - Uwkenmerk -

Geachte heer, mevrouw, 

Gisteravond is het bestemmingsplan Woningsplitsing in uw commissie aan de orde 
geweest. Wij hebben u toegezegd met aanvullende informatie te komen voor de 
behandeling in uw raad van 23 april 2014. In deze brief informeren wij u over het 
volgende: 

1. Juridische risico's van het uitsluiten van de Schildersbuurt; 
2. Hoe zijn de grenzen van 140m2 en 50m2 bepaald?; 
3. Kan het verbod op woningsplitsingen gekoppeld worden aan straten die al op slot 

staan vanwege de 15% norm?; 
4. Hoe gaat het college in de praktijk om met haar afwijkingsbevoegdheid? 

Tevens hebben wij op uw verzoek een kaart toegevoegd met een overzicht van het 
aantal woningen in de stad groter dan 140 m2 en 180 m2 en de straten die vanwege de 
15% norm al op slot staan. 

1. Juridische risico's uitsluiten Schildersbuurt 
De aanleiding om splitsingen te reguleren was een toename van het aantal 
splitsingen, vooral in straten die vanwege de 15% norm al op slot stonden. Wij 
zagen dat vooral de kleinere eengezinswoningen op deze wijze alsnog worden 
omgezet naar een vorm van kamergewijze verhuur (kleine appartementen). Op 
deze manier zijn schaarse betaalbare woningen niet meer beschikbaar voor 
gezirmen, in buurten waar van oudsher veel gezinnen wonen (bijvoorbeeld de 
naoorlogse wijken). Om deze reden hebben we gezocht naar een grens waarbij we 
vooral deze categorie kleinere woningen kunnen beschermen. 
We hebben verder bewust gekozen voor een facetbestemmingsplan voor de gehele 
stad, exclusief de biimenstad. Op deze manier heeft iedereen met dezelfde 
regelgeving te maken. In het geval dat uw raad een uitzondering wil maken voor 
de Schildersbuurt betekent dit dat we in de regels van het bestenmiingsplan de 
afwijkingsbevoegdheid om grotere appartementen toe te staan, niet van toepassing 
verklaren op de Schildersbuurt. We moeten dan ook motiveren waarom we dat 
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doen. Dit wordt juridisch een lastige zaak omdat we hiermee ook de grens van 140 
m2 onderuit halen. Want waarom willen we hier nu geen grotere appartementen 
toestaan? We kuimen als gemeente namelijk niet anticiperen op welke vorm van 
bewoning gaat plaatsvinden. 

2. Hoe zijn de grenzen bepaald? 
Op basis van bovenstaande hebben we gekeken waar de schaarse en goedkopere 
eengezinswoningen staan en hoe we deze kvmnen beschermen. We hebben de 
grens daarbij bepaald op 140 m2. Met deze maat wordt een groot deel van de 
betaalbare gezinswoningen beschermd. Als de grens lager wordt gelegd, zullen 
toch weer vele van deze woningen kunnen worden gesplitst. 

De maat van 50 m2 hebben wij aangehouden omdat dit naar onze mening een 
oppervlakte is die voorziet in betaalbare woonruimte voor bijvoorbeeld starters en 
omdat wij dan eisen kurmen stellen aan buitenruimte en bergingen. Wij vinden het 
splitsen van grotere woningen in principe dan ook niet ongewenst. 

3. Kan het verbod gekoppeld worden aan straten die al op slot staan vanwege de 
15% norm? 
Doordat de 15% veranderd kan zolang de 15% niet is bereikt gesplitst worden, 
maar zodra een straat op slot komt, vervalt de mogelijkheid tot splitsen. Het 
bestenmiingsplan geeft hierdoor geen zekerheid voor burgers omdat op het ene 
moment nog wel kan worden gesplitst en op het andere moment niet meer. 
Hierdoor wordt niet voldaan aan het rechtszekerheidsbeginsel dat het 
bestenmiingsplan voor burgers moet geven voor een langere periode (10 jaar). 

4. Hoe gaat het college om met de afwijkingsbevoegdheid? 
U heeft ons gevraagd hoe wij de afwijkingsbevoegdheid in de praktijk zullen 
toepassen. In principe zijn alle splitsingen vanaf de vaststelling van het 
bestemmingsplan niet meer toegestaan (behalve voor de birmenstad). Als de 
woning groter is dan 140 m2 en de woningen die door de splitsing ontstaan elk 
groter zijn dan 50m2 dan kan een biimenplanse afwijking verieend worden. Er 
moet dan worden gemotiveerd dat het splitsen niet leidt tot onevenredige 
aantasting van het woon- en leefmilieu en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden. Hieronder geven wij u aan hoe wij dat toetsen: 

a. Woon- en leefmilieu 
Hierbij gaat het met name om een evenwichtige samenstelling van de 
woningvoorraad. Ook het oplossen van fietsparkeren past hieronder. Onze 
leefbaarheidsmonitor zullen we gebruiken als een indicator om een beeld te 
krijgen hoe de leefbaarheid zich op wijkniveau ontwikkeld. Ook gebruiken wij 
het Meldpimt Overlast en Zorg als bron om te bekijken hoe groot de 
problematiek in een bepaalde buurt is; 
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b. Gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden 
Hierbij gaat het om de buren. Hierbij moet gedacht worden aan zicht op tuinen, 
privacy, gezamenlijk gebruik van brandgangen en dergelijke. 

Het toetsen van dergelijke aanvragen is een zaak van ons college. De uitgewerkte 
toetsingscriteria hebben de vorm van een werkafspraak die wij betrekken bij de 
beoordeling van individuele aanvragen. Dit zullen we gaandeweg verder 
ontwikkelen en verfijnen. Om deze reden is het niet passend om dit nu in het 
bestemmingsplan zelf op te nemen. 

De beslissing om wel of geen gebruik te maken van de afwijkingsbevoegdheid is 
gemandateerd aan de afdeling Verguimingverlening, Handhaving en Toezicht 
(VTH). Om als college goed grip te houden op de beslissing ofwel of geen 
gebruik wordt gemaakt van de afwijkingsbevoegdheid, hebben wij met de afdeling 
VTH de werkafspraak gemaakt dat alle splitsingsverzoeken aan de 
verantwoordelijke wethouder worden voorgelegd alvorens hierover een beslissing 
wordt genomen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de secretaris, 
drs. M.A 
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Geachte dames en heren van de raadscommissie , 

 

Voor u ligt het voorstel voor de vaststelling van het bestemmingsplan Woningsplitsing. Het doel 

hiervan is het beschikbaar houden van voldoende gezinswoningen en het behouden van 

evenwichtige wijken waar het voor iedereen goed wonen en leven is. Op het ontwerp 

bestemmingsplan heb ik mijn zienswijzen kenbaar gemaakt. Graag zou ik nog even kort beslag willen 

leggen op uw tijd, om uit te leggen waarom dit plan deze doelen niet dient en zelfs juist nadelige 

gevolgen heeft. 

 

Samenvatting 

1. Ik schrijf dit niet voor eigen gewin, maar vind dit plan om tal van redenen een slechte en te 

algemene oplossing  voor het probleem. Voor het probleem zijn vele oplossingsrichtingen te 

bedenken. Dit voorstel gaat veel te ver in verhouding met de grootte van het probleem 

 

2. Feitelijk gaat het splitsen maar om een zeer klein aantal woningen per jaar - minder dan 0,1% van 

de gezinswoningen per jaar. Dit zorgt niet voor een verminderde beschikbaarheid van 

gezinswoningen en rechtvaardigt dit bestemmingsplan niet 

 

3. Zelfstandige jongerenwooneenheden zijn andere woningen dan onzelfstandige 

studentenbewoning. De toelichting bij dit bestemmingsplan strookt niet met ander beleid van de 

gemeente en rechterlijke uitspraken. Door gebrek aan een eenduidige visie en definities is 

onduidelijk welk evenwicht beoogd wordt met dit bestemmingsplan 

   

4. Er is wel degelijk een groot risico op planschadeclaims. Omdat een woning niet tegelijkertijd 

gesplitst als ongesplitst kan zijn is een termijn niet van belang. Het beperken van 

gebruiksmogelijkheden is hier maatgevend voor de waardevermindering 

 

5. Jongeren worden met dit plan veroordeeld tot de enig overgebleven mogelijkheid buiten het 

centrum; naar eigen terreinen in eigen woongebouwen 

 

6. Het splitsen van woningen heeft positieve effecten op sommige panden en straten. Deze zijn 

straks niet meer mogelijk 

 

7. Kies alstublieft voor een andere, meer specifieke en pragmatische aanpak in plaats voor dit grove 

middel 

 

 

Aangezien ik pas vrijdagmiddag op de hoogte werd gebracht van de vergadering van vanavond weet 

ik niet of ik aanwezig kan zijn. Vandaar dat ik deze reactie zo laat en op deze wijze kenbaar maak. 

Hieronder volgt nadere uitleg over de hierboven genoemde punten. 

 

Met vriendelijke groet, 

P.N. van der Kamp  
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Gewin 

Voordat ik begin met de argumentatie moet het mij nog van het hart dat in het voorliggende voorstel 

geschreven wordt, dat de twee ingediende zienswijzen  door voornamelijk woningeigenaren en 

ontwikkelaars zijn geschreven. Ook wordt aangegeven dat de zienswijzen voornamelijk betrekking 

hebben op planschadeprocedures. 

 

Hiermee wordt de suggestie gewekt, dat enkel gepleit wordt voor eigen financieel gewin. Dit is niet 

het geval. Ik en enkele anderen hebben de zienswijze geschreven als bezorgde burger van de stad. 

Van de ongeveer tien aangedragen punten, gaat er één over planschaderisico. Wij denken dat dit 

bestemmingsplan niet goed doordacht is en niet het juiste middel voor de kwaal. Een kwaal die ik 

overigens geenszins ontken. 

 

Beschikbaarheid van gezinswoningen 

In zowel de aanleiding van het bestemmingsplan als de reactie op de zienswijzen wordt gesteld dat 

er een groot en significant aantal woningen is gesplitst. Dit is niet het geval. De gecreëerde 650 

eenheden sinds 2010 komen van de splitsing van ongeveer 220 woningen. Dit komt neer op een 

splitsing van 60 woningen per jaar.  

 

Er wonen in deze periode gemiddeld 21.000 gezinnen in Groningen (zie Meerjarenprogramma 

Structuurvisie Woning 2014 Groningen). Het percentage gesplitste woningen is dus 0,3% per jaar. 

Een bijna verwaarloosbaar deel. 

 

Als de woningen waar ouderen wonen meegerekend worden - dit zijn immers ook meestal 

gezinswoningen - dan komt het totaal aan woningen op gemiddeld 21.000 + 41.000 = 62.000. Het 

aantal gesplitste woningen komt niet boven de 0,1%. 

 

Als gekeken wordt naar het Woningmarktonderzoek Groningen, zijn er in 2012 in Groningen 86.000 

zelfstandige huishoudens en 32.000 overig (studenten). Van de woningen van de zelfstandige 

huishoudens is dus per jaar 0,07% gesplitst.  Sinds 2010 gaat het om 200/86.000= 0,23% gesplitste 

woningen. Cijfermatig is dit een bijzonder klein aantal. 

 

De beschikbaarheid van gezinswoningen is in Groningen niet in gevaar. Er is daarnaast geen enkel 

inhoudelijk argument gegeven voor de stelling dat de beschikbaarheid van gezinswoningen in het 

gedrang komt door splitsen. 

 

(Het aantal ouderen dat een gezinswoning bezet is vele malen groter dan het aantal studenten. Om 

gezinswoningen beschikbaar te houden zou het beter zijn om daar beleid op te voeren.) 

 

Van de gesplitste woningen zal slechts een klein deel voor overlast en vermindering van leefbaarheid 

zorgen. Als dit desondanks toch gebeurd is het begrijpelijk dat dat goed georganiseerde 

omwonenden hier boos over zijn, maar feitelijk gaat het om een zeer klein aantal woningen. 
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Zelfstandig versus onzelfstandig 

De gemeente vindt toch dat de gevolgen voor het woon- en leefklimaat bij onzelfstandige bewoning 

in studentenhuizen en zelfstandige jongerenwoningen niet wezenlijk anders zijn. Hier ben ik het  niet 

mee eens. 

 

Ik kan hierbij wijzen op de minimum leeftijd voor bewoners die aanspraak willen maken op 

huursubsidie, de mate van verantwoordelijkheid die vaak gepaard gaat met het zorgen voor eigen 

voorzieningen in plaats van het delen er van, diverse praktijkvoorbeelden die de aanzienlijke 

verschillen tussen zelfstandig en onzelfstandig wonen aantonen, maar volgens mij bent u hier 

voldoende mee bekend. 

 

Ook de gemeente meet in beleid eveneens juist met het verschil tussen deze bewoning. Volgens het 

Woningmarktonderzoek van de gemeente Groningen wordt de woningenvoorraad in twee typen 

onderscheiden: woonruimte en zelfstandige woonruimten. De gemeente maakt geen onderscheid 

binnen de zelfstandige woonruimte. Het  Meerjarenprogramma Structuurvisie Woning 2014 

Groningen baseert zich op dit onderzoek en stippelt op basis hiervan het beleid uit. 

 

Concrete input en argumenten ontbreken, om de stelling van de gemeente te ondersteunen. Er is in 

het onderzoek niet gekeken naar de grootte van de woning, noch naar de huurprijs, noch naar de 

categorie bewoners. Ook is geen inventarisatie gemaakt van de effecten op de omgeving, of zijn de 

signalen van de omwonenden geconcretiseerd dan wel omschreven. De leefbaarheid is niet 

gemeten. Het blijft bij algemeenheden als "Bekend is...", "De praktijk wijst uit...", "De signalen ... 

zijn...". 

 

In het Woningmarktonderzoek worden wel tal van aanbevelingen gedaan voor de woningmarkt in 

Groningen. Er wordt niet geenszins geadviseerd om woningsplitsing te verbieden. Dit onderzoek 

biedt geen enkele ondersteuning voor dit beleid. Integendeel, er wordt als eerste geadviseerd om 

jongerenhuisvesting te creëren, onder andere via transformatie. 

 

De voorzieningenrechter heeft de gemeente Groningen trouwens onlangs nog op de vingers getikt, 

omdat de verbouw van een pand tot 3 kleine appartementen niet te vergelijken was met de verbouw 

tot een studentenpand. 

 

Het zoeken naar evenwicht in de wijken begint met een visie en heldere definitie over de 

verschillende woningtypologieën en de verschillende bewoners. Deze verschuiven en veranderen in 

elkaar overlappende beleidsstukken. Er wordt evenmin omschreven wat een wenselijke situatie zou 

zijn qua verdeling van woonruimte. Als naar een balans gezocht wordt, dan is wel onduidelijk naar 

welke balans. 

 

Verstrekkende maatregelen 

Er zijn tal van mogelijkheden om het voorliggende probleem aan te pakken. Voor het behoud van 

leefbaarheid kan bijvoorbeeld beleid en regels gemaakt worden die dit beschermt. Er kunnen 

normen gesteld worden die het evenwicht beter bewaken. Er kunnen aanvullende eisen gesteld 

worden aan verbouwingen. De 15%-norm is bijvoorbeeld een regel die op evenwichtige manier een 

specifieke vorm van bewoning reguleert. 
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Dit bestemmingsplan is een generiek verbod op het splitsen van woonruimte. Alle woonruimte en 

overal, op het centrum na. De vrijstellingsmogelijkheid in het plan is een bevoegdheid, geen recht. 

Dit is met een kanon schieten op een mug. De gemeente legt niet uit waarom alleen in deze 

rigoureuze richting bewogen wordt en waarom andere mogelijkheden niet beter zijn onderzocht. Ik 

en anderen hebben in de zienswijzen aangeboden om mee te denken over betere, specifiekere 

oplossingen. We hebben hier geen reactie op gehad. 

 

Planschade 

Ik geloof dat mede door mijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan de gemeente tot het besef 

is gekomen dat er een reële kans bestaat op planschade. Vandaar dat de gemeente het 

bestemmingsplan een tijd heeft laten sudderen. Dit had tot doel een termijn te geven voor passieve 

risico-aanvaarding. De redenering is dat iedereen nu de kans heeft gehad om te splitsen. Wie dat niet 

gedaan heeft zou geen aanspraak kunnen maken op planschade. 

 

Dit is onjuist. Het is niet mogelijk om tegelijkertijd een woning in zijn  geheel te bewonen en om deze 

te splitsen. Het splitsen is de afgelopen tijd dus veelal een fictieve mogelijkheid geweest. Het gaat bij 

het splitsingsverbod om een verlies aan gebruiksmogelijkheden. De Raad van State heeft recent in 

een vergelijkbare zaak geoordeeld dat soortgelijk verlies vele jaren later nog tot planschade kan 

leiden. Dat er sprake is van schade en waardevermindering door dit bestemmingsplan is de 

gemeente wel duidelijk gelet op het uitstel van het plan. 

 

Ik maak me niet zozeer zorgen over de waarde van mijn eigen pand, als wel de kosten die dit plan 

mogelijk genereert voor de gemeente. 

 

Segregatie 

Jongeren worden neergezet als probleem. Een probleem dat een eigen terreinen en eigen 

woongebouwen vereist. Een mix mag nog wel, maar maximaal 15% studentenhuizen per straat en als 

het aan dit voorstel ligt geen zelfstandige wooneenheden meer.  Ondanks de aanhoudende vraag 

naar jongerenwoningen en de noodzaak om op creatieve wijze naar de toekomst te kijken, wordt 

Campus Groningen als enige oplossing aangedragen. Een goede oplossing als onderdeel van het 

totaal, maar het zou niet de enige oplossing moeten zijn. 

 

Positieve effecten 

In de straat waar ik woon (Noorderstationsstraat) zijn de afgelopen jaren enkele panden gesplitst in 

appartementen en studio's. Deze woningen werden amper gebruikt en slecht onderhouden. Door de 

splitsing zijn de panden fraai opgeknapt en worden ze goed bewoond. Dit zal niet alleen in mijn 

straat het geval zijn. Het splitsingsverbod zal er voor zorgen dat er minder kopers zijn voor bepaalde 

woningen en dat er niet geïnvesteerd zal worden in vergelijkbare panden. Dit is een slechte 

ontwikkeling. 

 

Pleidooi 

Hopelijk heb ik u ondanks de lengte van dit stuk even aan het denken gezet over dit voorstel. In 

sommige delen van de stad zorgt splitsen misschien voor onaanvaardbare aantasting van de 

leefbaarheid, in andere delen brengt dit juist verbetering. Ik hoop van harte dat u besluit dat een 

meer specifieke en pragmatische aanpak veruit te prefereren is boven dit botte verbod. 
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23 april 2014 
Nr. 8a. 
Vaststelling bestemmingsplan Woningsplitsing. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 1 april 2014, 
GR14.4304121; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. de ingediende zienswijzen niet over te nemen; 
II. de overwegingen en motiveringen overeenkomstig dit voorstel over te nemen en het 

bestemmingsplan Woningsplitsing, digitaal vervat in het gml-bestand 
NL.IMRO.0014.BP531Woningsplits-vg01.gml en gebruikmakend van een ondergrond 
ontleend aan het Grootschalig Basis Bestand Groningen van februari 2014, gewijzigd ten 
opzichte van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen, overeenkomstig dit voorstel 
vast te stellen; 

III. geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 23 april 2014. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. R.L. (Ruud) Vreeman 
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